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 -، قمؾقم احلديٌ ، شمراضمؿ اًمعؾامء مصطؾح احلديٌ :  ادوضوع

 -فـؾحـصطـٌ ومـيحدـاًمقم ــي ذم قمؾـدمـؼـم : وان ـــــفعـا

 -سمـ ؿمفوب اًمديـاقمؾقي سمـ طمومد سمـ حمؿد  : ـتورداف:   تلفقف

 م(1/2112رؿم اإليداع بدار افؽتب فؾجؿفورية افقؿـقة صـعاء )

 .أؾمتـوذ مشورك ذم احلديٌ اًمنميػ وقمؾقمـف:  افدرجة افعؾؿقة
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 هـذا الـقأ  
َّ
 طـالةـبهعي لــبة كوقزر جـكتــز

 خـالرتثي تيخ ثكليـالهيـبد اإلصـــضن الدراصـق
يف حمضز اجتوبع الدورح )صيئىى( والجٌبد 
خ ـبهعـجـش األكبديـوي ثــللوجل )الضبدصخ(

م 3122/3123 بم اجلبهعيـعــلل ىدـضزهـح
 م.36/3/3123تـــبريخ ـث
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  الديي ثي شهبةاثي حمود : علىي ثي حبهد  الدكتىر
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 ضبعات افؽتاب

 

 م2119شـة  افطبعة األوػ باجلؿفورية افقؿـقة

 م2112افطبعة افثاكقة باجلؿفورية افقؿـقة شـة 

 م2113افطبعة افثافثة باجلؿفورية افقؿـقة شـة 

 2116شـة  افطبعة افرابعة / بجؿفورية مرص

 م2118/  افطبعة اخلامسة باألردن / دار اجلـان

 م2118/معفد دار افعؾم/بلكدكوشقا افطبعة افسادشة

 م 2119/ افطبعة افسابعة / برسيماكؽا  
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

، واًمصالة واًمًالم قمغم اعمٌعقث رمحي  احلؿد هلل وزم اًمصوحللم 

، وقمغم آًمف اًمطقٌلم اًمطوهريـ،  ، طمٌقٌـو حمؿد ؾمقد إوًملم وأظمريـ وعملمًمؾع

، ومـ شمٌعفؿ  ، ومٌؾغقف عمـ سمعدهؿ مـ اًمتوسمعلم وصحوسمتف محؾي هذا اًمديـ

 سمنطمًون إمم يقم اًمديـ-

 أمو سمعد--- 

ومفذه مٌوطمٌ خمتٍمة مفؿي ذم قمؾقم احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ يمتٌتفو  

سمجومعي طميمقت واًمٌـوت اًمؽمسمقي  تلمقي سمؽؾقًمطالب ىمًؿ اًمدراؾموت اإلؾمال

( أؾملل مصطؾحفاحلديٌ و قمؾقم: )مؼدمي ذم  ، ؾمؿقتفو ًمؾعؾقم واًمتؽـقًمقضمقو

جيعؾفو ظموًمصي ًمقضمفف  ، وأنْ  ـ وىمػ قمؾقفواهلل شمٌورك وشمعومم أن يـػع هبو يمؾا مَ 

 : ، وىمد ضموء هذا اًمؽتوب ذم ؾمً وطمدات قمغم اًمـحق أيت اًمؽريؿ

 : - وشمشؿؾافتعريف بعؾم احلديث رواية ودراية : افوحدة األوػ

 -وومقف اًمتعريػ سمؿراطمؾ روايي احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ : 

 ًٓ  : روايي احلديٌ ذم قمفد اًمـٌقة- أو

 : روايي احلديٌ ذم قمفد اخلؾػوء اًمراؿمديـ- صموكًقو

 : أؿمفر اعممًمػوت ذم قمؾؿ احلديٌ روايي- وصموًمثً 
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 -وومقف اًمتعريػ سمؿراطمؾ شمدويـ اًمًـي اعمطفرة : 

 ًٓ  : يمراهقي يمتوسمي اًمًـي ذم قمفد اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ- أو

 : إسموطمي يمتوسمي اًمًـي ذم قمفد اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ- وصموكقً 

 : يمتوسمي اًمًـي اعمطفرة ذم قمفد اًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ- وصموًمثً 

 : إمر سمجؿع اًمًـي اًمـٌقيي ذم إمصور- وراسمعً 

ًً ظمو  : شمدويـ اًمًـي اًمـٌقيي ذم يمتى- وم

  ِرايي وكشلشمف-اًمتعريػ سمعؾؿ احلديٌ د 

  اعمطفرة-اًمـٌقيي آداب اًمتؾؼل ًمؾًـي 

 -اًمتعريػ سمٌعض مشوهػم قمؾامء احلديٌ اًمنميػ 

 : وشمشؿؾ .مصطؾحات احلديثلدم : افتعريف ب افوحدة افثاكقة

 -ٌشمعريػ قمؾؿ مصطؾح احلدي 

  ُؾ احلديٌ اًمنميػ وأدائفرق حتؿ  ـم- 

 -أًمؼوب اعمشتغؾلم سموحلديٌ اًمنميػ 

  -شمعريػ احلديٌ اًمؼدد 

 -اًمػروق سملم احلديٌ اًمـٌقي واحلديٌ اًمؼدد 

 -اًمػروق سملم اًمؼرآن اًمؽريؿ واحلديٌ اًمؼدد 
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 :  وشمشؿؾ .: أصفر أؿسام احلديث افوحدة افثافثة

 ويشؿؾ: احلديث افصحقح 

 شمعريػ احلديٌ اًمصحقح-

 ذوط احلديٌ اًمصحقح-

  ػ ذم اًمصحقح-أول مـ صـ

 أؿمفر يمتى احلديٌ اًمصحقح-

 كي سملم اًمصحقحلم-قازاعم

 أؾمٌوب شمؼديؿ صحقح اًمٌخوري قمغم مًؾؿ-

 أىمًوم احلديٌ اًمصحقح-           -مراشمى احلديٌ اًمصحقح

 ويشؿؾ احلديث احلسن : 

 شمعريػ احلديٌ احلًـ-

 ذوط احلديٌ احلًـ-

  مظون احلديٌ احلًـ-

 أىمًوم احلديٌ احلًـ-

 ويشؿؾ فضعقفاحلديث ا : 

  شمعريػ احلديٌ اًمضعقػ-

 مظون احلديٌ اًمضعقػ-
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  وعػ اًمًـد ٓ يعـل وعػ اعمتـ-

 طمؽؿ روايي احلديٌ اًمضعقػ-

 طمؽؿ اًمعؿؾ سموحلديٌ اًمضعقػ-

 ويشؿؾ احلديث ادوضوع : 

  شمعريػ احلديٌ اعمقوقع-

 أؾمٌوب اًمقوع-

   طمؽؿ احلديٌ اعمقوقع-

 ؿمفر اعمصـػوت ذم إطموديٌ اعمقوققمي-أ

 : وشمشؿؾ .: أؿسام احلديث افـبوي افؼيف وحدة افرابعةاف

  مـ طمقٌ قمدد رواشمف-  (7)

 مـ طمقٌ ىموئؾف- (2)

   مـ طمقٌ اًمؼٌقل واًمرد- (7)

 مـ طمقٌ اكؼطوع اًمًـد- ( 4)

 مـ طمقٌ اقمتضود احلديٌ سمٌعضف- (8)

 أىمًوم مـققمي ًمؾحديٌ اًمنميػ- ( 9)

 : ؾويشؿ .افصحابة وافتابعغطبؼة : افتعريف ب افوحدة اخلامسة

 اًمتعريػ سموًمطٌؼوت-ؿفقد ذم ـشم 
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 وومقف افصحابةطبؼة افتعريف ب : 

   شمعريػ اًمصحويب ًمغي-

 شمعريػ اًمصحويب قمـد اعمحدصملم-

 قمداًمي اًمصحوسمي-

 قمدد اًمصحوسمي-

 ـ روايي احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ-اًمصحوسمي اعمؽثرون مِ 

 أؿمفر مصودر شمراضمؿ اًمصحوسمي-

 ـمٌؼوت اًمصحوسمي-

 قمٌودًمي اًمصحوسمي-

  وومقف: افتابعغؼة طبافتعريف ب 

  شمعريػ اًمتوسمعل ًمغي-

 شمعريػ اًمتوسمعل قمـد اعمحدصملم-

 ـمٌؼوت اًمتوسمعلم-        

 ومؼفوء اًمتوسمعلم اًمًٌعي-        

 : افتعريف بلصحاب األمفات افتسعة وـتبفم: افوحدة افسادشة

 هـ(->:7  هـ7>شمرمجي اإلموم موًمؽ سمـ أكس )  (7)

 هـ(-247  هـ794) أمحد اسمـ طمـٌؾشمرمجي اإلموم   (2)
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 هـ(-288  هـ7;7شمرمجي اإلموم اًمدارمل )  (7)

 هـ(-289  هـ4>7شمرمجي اإلموم اًمٌخوري )  (4)

 هـ(-297  هـ209شمرمجي اإلموم مًؾؿ )  (8)

 هـ(-2:8  هـ202شمرمجي اإلموم أيب داوود )  (9)

 هـ(->:2  هـ>20شمرمجي اإلموم اًمؽممذي )  (:)

 هـ(-707  هـ278شمرمجي اإلموم اًمـًوئل )  (;)

 هـ(-2:7  هـ>20ـ موضمف )شمرمجي اإلموم اسم  (>)

 ومفرس حمتقيوت اًمؽتوبو ىموئؿي اعمراضمع واعمصودر-
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 التعزيف ثعلن احلديث     
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 ح  ـاف ؾم  ع  ب   عريف  افت  
  ةً اي  و  ر   يث  د 

 ةً اي  ر  ود 

ـ كتعرف مِ ، قع ؿًي مقاوـظمسمؿشقئي اهلل ذم هذه اًمقطمدة ؾمـتـوول 

 : طمقٌ ؾمـدرس، قمغم شمعريػ مقضمز سمعؾؿ احلديٌ روايي ودرايي  ظمالهلو
 افتعريف بؿراحل رواية احلديث افـبوي افؼيف (1)

ف قمَ وهل اإلظمٌور قمـ قموم ٓ شمراومع ومقف إمم احلؽوم): افرواية  را

قف ُيـًى إًم ـْ و كؼؾ احلديٌ وإؾمـوده وقَمْزوه إمم مَ سملّنا ) قمؾامُء احلديٌ اًمروايي 

 -(7) ( وكقيـصقغ إداء اًمثؿ ـْ سمصقغي مِ 

فو اًمعوم قَمَرومتفو اًمٌنميي ذم كؼؾ إظمٌور ذم اًمؼرون ـسمؿػفقم واًمرواييُ 

ؿ أمي أمقي ، واًمعرب مـ أؿمد اًمشعقب اهتامًمو سموًمروايي اًمغوسمرة ، ومؽون  = ّٕنا

= ّٕنو  اهتاممفؿ سموًمروايي ذم كؼؾ إؿمعور وإظمٌور وإكًوب واعمالطمؿ

قمغم روايي احلديٌ اًمنميػ  مراطمؾؾ هقيتفؿ- ويؿؽـ ًمـو اؾمتعراض متث

 : أيتاًمـحق 

 : : رواية احلديث دم ظفد افـبوة أوًل 

ؾً ذم ؾمامع ، متثا  اًمروايي ذم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ إنا 

اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ ًمؾحديٌ اًمنميػ مـ ومؿ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف 

، صمؿ شمٌؾقغف عمـ مل يًؿع ومل حيي معفؿ مو ؿموهدوه  ، ومشوهدة أطمقاًمف وؾمؾؿ

                                                 

ؾ احلديٌ( 7)  -صقغ أداء احلديٌ ؾمـتؽؾؿ قمـفو سموًمتػصقؾ أصمـوء يمالمـو قمـ ـمرق حتؿ 
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 : وٓ ًمؼقل احلؼ شمٌورك وشمعوممـثـامت = دي اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿـمـ ه

ڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ چ 

وزادهؿ ذم احلرص قمغم ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل  ([2>]ؾمقرة اعموئدة )  چڌ  

َ  ومقام يرويف قمٌداهلل سمـ مًعقد ريض اهلل قمـف قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اهلل امرأ  : )كيا

 -(7) طمومؾ ومؼٍف إمم مـ هق أومؼف مـف( ، ومربا  ، ومققموهو وطمػظفو وسمؾغفو ؾمؿع مؼوًمتل

ويؿؽـ ًمـو وصػ اًمروايي ذم قمفد اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

و  ويمون  ( مـ مل يٌؾغف ؼؾِِف وشمٌؾقغف إممـ، صمؿ ك دوهـطمػظ مو ؾمؿُعقه وؿموه )سملّنا

،  ي اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿـَكَؼؾُي احلديٌ اًمنميػ هؿ صحوسم

ـٍ وموًمروايي إذً  إذا قمؾؿـو طمرص  يصوخوسم،  اًمؽذب واًمتحريػ ـْ مِ  ا ذم أم

جوًمس اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف ـاًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ قمغم طمضقر م

أن قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل  ، ومؾؼد ورد = ًمقتعؾؿقا مـف ذائع ديـفؿ وؾمؾؿ

قمقازم  ـْ وهل مِ  ,: )يمـً أكو وضمور زم مـ إكصور ذم سمـل أمقي سمـ زيد  قمـف ىمول

= يـزل  ويمـو كتـووب اًمـزول قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ,اعمديـي 

ًُ ضمئتف سمخؼم ذًمؽ اًمققم مـ اًمقطمل وهمػمه وو وأكزل يقمً يقمً  ، وإذا  ، ومنذا كزًم

 -(2) ( مثؾ ذًمؽكزل ومعؾ 

                                                 

 -ـ روايي قمٌداهلل سمـ مًعقد ريض اهلل قمـف[ مِ ;298ضمومع اًمؽممذي سمرىمؿ ]( 7)

 ـ روايي قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف-[ مِ >;ي سمرىمؿ ]صحقح اًمٌخور( 2)
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 : : رواية احلديث دم ظفد اخلؾػاء افراصدين ثاكًقا

اًمؽرام ، اًمصحوسمَي  اعمطفرة ـ أؿمد اًمـوس طمرًصو قمغم اًمًـي اًمـٌقييمِ  إنا 

يدظمؾ ومقفو مو ًمقس مـفو، ومـجدهؿ  ، إٓ أّنؿ ظموومقا أنْ  فؿـروقان اهلل قم

و مـ ىمقًمف طالىمً ـاك =ؼقا مـ صحتفوـًتقصمـي طمتك يـشددون ذم ىمٌقل اًمًــيت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ  : عوممـشم

 :وإًمقؽ كامذج مـ ذًمؽ ([9) احلجرات ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

 : شقدكا أبوبؽر افصديق ريض اهلل ظـه -1

ـ اطمتوط ذم ل مَ ويمون أسمقسمؽر ريض اهلل قمـف أوا  : ) ىمول احلوومظ اًمذهٌل

: ضموءت اجلدة إمم أيب سمؽر  ىمول  (2)ومعـ ىمٌقصي سمـ ذؤيى (7)( ىمٌقل إظمٌور

،  زم طمؼو : إنا  ريض اهلل قمـف سمعد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ومؼوًمً

ًُ ًمَ  ىمول، أو اسمـ اسمـي زم موت  ، اسمـ اسمـ إنا  ، وٓ  وِؽ ذم يمتوب اهلل طمؼً : مو قمؾؿ

، وؾملؾملل  ؿمقئو ِؽ ًمَ  ؾمؿعً مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذيمرَ 

رؾمقل اهلل صغم اهلل  ، ومًلهلؿ ومشفد اعمغػمة سمـ ؿمعٌي ريض اهلل قمـف أنا  اًمـوس

                                                 

  (-7.2شمذيمرة احلػوظ )( 7)

دن اًمـٌـل صوطمى سُمـ، ويمون واًمده  ؾمعقد وأسمزاقمل ، يؽـك طمؾحؾي اخلسمـ  اًمػؼقف ىمٌقصي سمـ ذؤيى (2)

يعؿـؾ ذم سمدايـي يمـون هــ( و;مؽي )ىمٌقصي قموم ومتح  ف ، وًمدؾمؾؿ ذم آظمر أيومآًمف وصغم اهلل قمؾقف و

وىمد أصقًٌ قمقـف يقم  ،قمٌداعمؾؽإمقي قمغم اخلتؿ واًمؼميد ًمؾخؾقػي  ، صمؿ قمؿؾ وبؿ يمتا ؾ  عمُ أمره 

 ًمؾفجرة- وصمامكلمسمضع شمقذم ؾمـي  ، احلرة
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 دُ ؿا ـ ؾمؿع ذًمؽ معؽ؟ ومشفد حُم مَ  : ، ىمول قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أقمطوهو اًمًدس

ؾَ ا ًْ  (7) اًمًدس-ريض اهلل قمـف وملقمطوهو أسمقسمؽر  ،ريض اهلل قمـف  يؿَ سمـ َم

 : شقدكا ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـه ,2

ًً  دري ريض اهلل قمـف ىمولقمـ أيب ؾمعقد اخل و سموعمديـي ذم جمؾس : يمـً ضموًم

 : إنا  : مو ؿملكؽ؟ ىمول و أو مذقمقرا، ىمؾـوقمً زِ ومَ إؿمعري ، وملشموكو أسمقمقؾمك  إكصور

،  كما قمَ  دا و ومؾؿ يرُ وملشمقً سموسمف ومًؾاؿً صمالصمً  ، آشمقف قمؿر ريض اهلل قمـف أرؾمؾ إزما أنْ 

 ًُ ًُ  : مو مـعؽ أنْ  ، ومؼول ومرضمع ًُ : إين أشمقتؽ ومًؾا  شملشمقـو؟ ومؼؾ صمالصمو  َؽ قمغم سموسمِ  ؿ

ًُ ومؾؿ يُ  : )إذا  ، وىمد ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ رد قمكما ومرضمع

ؿ قمؾقف ًمف، ومؾػمضمع( ومؼول قمؿر ريض اهلل قمـف: أىمِ  مذنْ يمؿ صمالصمو ومؾؿ يُ أطمدُ  اؾمتلذنَ 

إٓ أصغر  : ٓ يؼقم معف ريض اهلل قمـف تؽ، ومؼول أيب سمـ يمعىعْ وإٓ أوضَم  ـيَ اًمٌق  

 (2) : وموذهى سمف- ، ىمول أكو أصغر اًمؼقم : : ىمؾً ، ىمول أسمقؾمعقد اًمؼقم

 : ان بن ظػان ريض اهلل ظـهـشقدكا ظثؿ ,7

ريض اهلل قمـف اعمؼوقمد ومدقمو سمـ قمػون : أشمك قمثامن  سمـ ؾمعقد ىمول قمـ سُمْنِ 

، صمؿ  ، ويديف صمالصمو صمالصمو ، ومتؿضؿض واؾمتـشؼ، صمؿ همًؾ وضمفف صمالصمو سمقوقء

ًُ  ، صمؿ ىمول ، ورضمؾقف صمالصمو صمالصمو ؾمفمًح سمرأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  : رأي

                                                 

 [-;:>:مًتدرك احلويمؿ سمرىمؿ ]( 7)

 [-2787[ وصحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]89>7صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]( 2)
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، ًمـََػٍر ِمـ أصحوب رؾمقل  : كعؿ ؟ ىموًمقا، أيمذاكَ  ، يو همٓء وؾمؾؿ هؽذا يتقول

 (7) اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمـده-

 : شقدكا ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـه -4

و ريض اهلل قمـف ؾمؿعً قمؾق  :  وء سمـ احلؽؿ اًمػزاري ىمولـقمـ أؾمؿ

ـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ : إين يمـً رضمال إذا ؾمؿعً مِ  يؼقل

صمـل رضمؾ مـ أصحوسمف ، وإذا طمدا  طمديثو كػعـل اهلل مـف سمام ؿموء أن يـػعـل سمف

 (2)ىمتف-دا ومنذا طَمَؾَػ زم َص  ، اؾمتحؾػتف

  ً ً   ــي اعمطفرة ًمقس مِ ومتشدد اخلؾػوء اًمراؿمديـ ذم ىمٌقل اًم ـي ىَمٌقؾ رد اًم

راد مُ  : )إنا  ، ىمول احلوومظ اًمذهٌل ـ صمٌقهتو ًمؾحؽؿ هبوـ سموب اًمتليمد مِ وًمؽـ مِ 

  ٌ  (7) ، ٓ ؾمد سموب اًمروايي(- يً ذم إظمٌور واًمتحر  اًمصديؼ ريض اهلل قمـف اًمتث

 : حلديث افؼيفاضؾب دم رضوان اهلل ظؾقفم  رحؾة افصحابة  

ً  قمغم شمعؾ  قمؾقفؿ روقان اهلل  اًمصحوسميُ  َص رِ طَم  = ّٕنو  ـي اًمـٌقييؿ اًم

، ومؽون اًمصحوسمي يتؾؼقن قمـ  ـ مصودر اًمتنميع اإلؾمالملاعمصدر اًمثوين مِ 

ومعـ قمطوء  = ي كٌقفؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿـا ـ ؾُم سمعضفؿ مو ًمقس قمـدهؿ مِ 

: ظمرج أسمقأيقب إكصوري إمم قمؼٌي سمـ قمومر وهق سمؿٍم  وح ىمولسمَ سمـ أيب رَ ا

                                                 

 [-:;4مًـد أمحد سمرىمؿ ] (7)

 [-927صحقح اسمـ طمٌون سمرىمؿ ]( 2)

 (-7.7شمذيمرة احلػوظ )( 7)
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 ، ، ومؾام ىمدم ـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿعف مِ يًلًمف قمـ طمديٌ ؾمؿ

عجؾ وملظمؼم سمف، وم ,وهق أمػم مٍم  ,َمًؾؿي سمـ خمؾد إكصوري أشمك مـزل 

ـ : طمديٌ ؾمؿعتف مِ  : مو ضموء سمؽ يو أسمو أيقب؟ ىمول خرج إًمقف ومعوكؼف وىمولوم

،  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مل يٌَؼ أطمد ؾمؿعف همػمي وهمػم قمؼٌي

ٌَي سمف ـ يدًمف قُمْؼٌَيوسمعٌ َمـ يدًمـل قمغم مـزًمف- ىمول: ومٌعٌ معف مَ وم ،  ، وملظمؼم قُمْؼ

: طمديٌ  : مو ضموء سمؽ يو أسمو أيقب؟ ومؼول ومعوكؼف وىمول ، خرج إًمقفعجؾ وموم

ؾمؿعتف مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مل يٌؼ أطمد ؾمؿعف همػمي 

صغم اهلل قمؾقف وآًمف رؾمقل اهلل ؾمؿعً ،  : كعؿ وهمػمك ذم ؾمؽم اعمممـ- ىمول

 (2)اهلل يقم اًمؼقومي( هُ ؽَمَ ، ؾَم (7)و ذم اًمدكقو قمغم ظمرسميـً ممِ مُ  ؽَمَ : )َمـ ؾَم  وؾمؾؿ يؼقل

و : صدىمً- صمؿ اكٍمف أسمقأيقب إمم راطمؾتف ومريمٌفو راضمعً  ومؼول ًمف أسمقأيقب

  (7) -ًؾؿي سمـ خمؾد إٓ سمعريش مٍمو أدريمتف ضموئزة مَ ـ، ومؿ إمم اعمديـي

 : ـة افـبويةظؾقفم ظذ افس  تعاػ ن اهلل افصحابة رضوا رص  ح  

أدرك اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

سملم فمفراكقفؿ طمومال رؾموًمي اًمديـ اإلؾمالمل، ومؽوكقا مـ أؿمد اًمـوس طمرصو قمغم 

 اًمتؿًؽ سمًـتف وهديف، وإًمقؽ كامذج مـ طمرصفؿ قمغم اًمًـي اًمـٌقيي اًمنميػي:

                                                 

 (-:2.7قى- اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )ىمول اسمـ اجلزري: اخلرسمي: أصؾفو اًمعَ  (7)

 -[4;7مًـد احلؿقدي سمرىمؿ ] (2)

 (-720,>77اًمرطمؾي ذم ـمؾى احلديٌ ) (7)
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أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف ىمول: يمـو كؽقن  ٌغدادي أنا روى اخلطقى اًم ,7

و ؿـَ ، ومـًؿع مـف احلديٌ، ومنذا ىمُ  قمـد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

  (7) ومقام سمقــو طمتك كحػظف- وهُ ركَ ذايمَ شمَ 

أُت  أسمو هريرة ريض اهلل قمـف ىمول روى اخلطقى اًمٌغدادي أنا  ,2  قَؾ اًمؾا  : ضمزا

 
ٍ
ٌَ ، وصمؾثً  و أكومُ وصمؾثً و أصكم، ؾثً = صمُ  صمالصمي أضمزاء رؾمقل اهلل  و أذيمر ومقف طمدي

  (2) صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ-

 : : أصفر ادمفػات دم ظؾم احلديث رواية اثافثً 

روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ قمغم روايي  م معـو طمرص اًمصحوسميِ شمؼدا 

، ويمقػ طمرصقا قمغم شمٌؾقغفو ًمصغور اًمصحوسمي  اًمًـي اًمـٌقيي اعمطفرة

ـ قمؿر سمـ ، طمتك ضموء إمر مِ  فؿ إمم صغور اًمتوسمعلم وهؽذا، ومـ واًمتوسمعلم

، ومَفىا قمؾامء احلديٌ ذم  قمٌداًمعزيز رمحف اهلل سمتدويـ اًمًـي اًمـٌقيي اعمطفرة

ً  مو قمـدهؿ مِ  عِ ؿْ جَ ـِإمصور ًم  ، ومظفرت ذم اًمؼرن اًمثوين يمتٌى  رةـي اعمطفا ـ اًم

  ً  سمػتووى اًمصحوسميِ  رة وإن يموكً ممزوضميً ـي اعمطفا مجعً أطموديٌ مـ اًم

ـي كٌقـو ـ ؾُم = ًمؽقّنو طمقت مجؾي مِ  اًمرائدة ذم سموهبو ، إٓ أّنو شمعد   واًمتوسمعلم

 ، ـ أوائؾ مو وصؾـو مـ شمؾؽ اًمؽتى، ومؽون مِ  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

                                                 

 (-7.279اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمًومع ) (7)

 (-2.294ع )اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمًوم( 2)
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 دـهـ( يمام فمفرت ذم اًمؼرن اًمثوين اعمًوكق>:7أكس )ت مقـمل اإلموم موًمؽ سمـ 

هـ( 204أسمقداوود اًمطقوًمز )ت  اإلمومُ  ، ادً ـًـمُ  َػ ـ أًما ، ومؽون أول مَ 

ً  عَ وهؽذا مُج  اجلومعقن هلو مـوهٍ متعددة ذم  ٍَ ، وَّنَ  ـي اًمـٌقيي اعمطفرةً اًم

،  ، واعمًتخرضموت ، واجلقامع ، واًمًــ ، واعمًوكقد = مـفو اعمقـمآت اًمتلًمقػ

،  واعمشقخوت،  واعمصـػوت،  ، وإضمزاء ، واًمصحوح واعمعوضمؿ

 : ا ًمتؾؽ اعمصطؾحوتختًٍم ـوإًمقؽ شمعريًػو مُ  ، واعمًتدريموت

،  ؿعً إسمقاب اًمػؼفقيـوهل اًمؽتى اًمتل ضم:  ؿوضآتـ: اف أوًل 

، ومـ أؿمفر  وشمشتؿؾ قمغم إطموديٌ اعمرومققمي واعمقىمقومي واعمؼطققمي

 : اعمقـمآت

 هـ(->78)ت  (7)مقـمل اإلموم اسمـ أيب ذئى ,7

 هـ(->:7مقـمل اإلموم موًمؽ سمـ أكس )ت  ,2

 هـ(-:>7)ت  (2)اسمـ وهىمقـمل  اإلموم  ,7

                                                 

، وًمـد  ، ومؼقـف مـدين اإلموم اسمـ أيب ذئى هق أسمقاحلورث حمؿد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اعمغػمة اًمعـومري (7)

، يمـون  ، وجيتفد ذم اًمعٌـودة ، ويمون يصكم اًمؾقؾ أمجع ـ أورع اًمـوس وأومضؾفؿهـ- يمون مِ 0;ؾمـي 

 يصقم يقمو ويػطر يقمو-

، وًمـد ؾمــي  ، ومؼقـف مٍمـي ـ مًـؾؿ اًمػفـرياإلموم اسمـ وهى هق أسمقحمؿد قمٌداهلل سمـ وهى سم (2)

ؿ اسمـ وهى دهره أصمالصمو728 ًا :  ، وصمؾثو ذم احلـٍ- ىمقـؾ ، وصمؾثو يعؾ ؿ اًمـوس = صمؾثو ذم اًمرسموط هـ- ىم

 طمٍ ؾمتو وصمالصملم طمجي-
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وهل اًمؽتى اًمتل مجعً أطموديٌ يمؾ صحويب قمغم  : : ادساكقد اثاكقً 

ريض اهلل  ، وختتؾػ مـوهٍ اعممًمػلم ومقفو مـ طمقٌ شمرشمقى اًمصحوسمي طمدة

 ـ أؿمفر اعمًوكقد اعمطٌققمي واعمتداوًمي اًمققم:، ومِ  شمعومم قمـفؿ

 -هـ(204ًـد أيب داوود اًمطقوًمز )ت مُ  ,7

 -هـ(>27)ت  يقدِ ًـد احلُؿَ مُ  ,2

 -هـ(247)ت  أمحد اسمـ طمـٌؾًـد مُ  ,7

 -هـ(>24ًـد قمٌد سمـ محقد )ت مُ   ,4

 -هـ(2>2ار )ت ًـد اًمٌزا مُ  ,8

 -هـ(:70ًـد أيب يعغم اعمقصكم )ت مُ  ,9

 هـ(-790ًـد اًمشومقلم ًمؾطؼماين )ت مُ   ,:

قمغم  وهل اًمؽتى اًمتل شمذيمر ومقفو إسمقاب اًمػؼفقي : ـن: افس   اثافثً 

، ويعتؿد قمؾقف اًمػؼفوء ذم اؾمتـٌوط  ؽتوب اًمطفورة، ومتٌدأ سم كًٍؼ معلمٍ 

 : ـ أؿمفر اًمًــ اعمطٌققمي واعمتداوًمي اًمققم، ومِ  إطمؽوم اًمنمقمقي مـفو

 -هـ(288ؾمــ اًمدارمل )ت  ,7

                                     هـ(-2:7ؾمــ اسمـ موضمف )ت  ,2

 -هـ(2:8ؾمــ أيب داوود )ت  ,7

 هـ(-707ؾمــ اًمـًوئل )ت  ,4
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  هـ(-8;7ىمطـل )ت ؾمــ اًمدار ,8

 هـ(-;48ؾمــ اًمٌقفؼل )ت  ,9

،  وكقيـؿعً أسمقاب اًمديـ اًمثؿـوهل اًمؽتى اًمتل ضَم  : : اجلوامع ارابعً 

 اعمتؿثؾي ذم :

 سموب اًمرىموق- ,7             سموب إطمؽوم-     ,2    سموب اًمعؼوئد-      ,7

 -سموب اًمشامئؾ ,8                       سموب آداب اًمطعوم واًمنماب-      ,4

                 سموب اًمػتـ- ,:                          سموب اًمتػًػم واًمتوريخ واًمًػم-   ,9

 سموب اعمـوىمى-  ,;

 : أؿمفر اجلقامع اعمطٌققمي واعمتداوًمي اًمققم ـْ ومِ 

 هـ(-289ًمٌخوري )ت إلموم ااجلومع اًمصحقح ًم ,7

 هـ(-297اجلومع اًمصحقح ًمإلموم مًؾؿ )ت  ,2

 هـ(->:2اًمؽممذي )ت اإلموم ضمومع  ,7

يليت اعمصـػ  : اعمًتخرج أنْ  ىمول اًمعراىمل : : ادستخرجات خامًسا

،  همػم ـمريؼ صوطمى اًمؽتوب ـْ إمم اًمؽتوب ومقخرج أطموديثف سملؾموكقد ًمـػًف مِ 

 : ـ أؿمفر اعمًتخرضموت، ومِ  ومقجتؿع معف ذم ؿمقخف أو مـ ومقىمف

 هـ(-7:7مًتخرج اإلؾمامقمقكم قمغم اًمٌخوري )ت  ,7

 هـ(-779)ت  مًتخرج أيب قمقاكي قمغم مًؾؿ ,2
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 هـ(-470مًتخرج أيب كعقؿ إصٌفوين قمغم اًمٌخوري ومًؾؿ )ت  ,7

 مًتخرج حمؿد سمـ قمٌداعمؾؽ اًمؼرـمٌل قمغم ؾمــ أيب داوود ,4

 هـ(770)ت 

 هـ(-772مًتخرج أيب قمكم اًمطقد قمغم ضمومع اًمؽممذي )ت  ,8

و ّٕن = اعمًتخرضموت مـ وموئدةَ  ٓاًمعؾؿ أ أهؾِ  وىمد يرى سمعُض 

 ـ ذيمر أؾموكقد، ومام اًمػوئدة مِ أظمرى  ةدَ ؾؿقي مًـَ أطموديٌ مقضمقدة ذم يمتى قمِ 

 : فؿي مـفومُ  : إنا ًمؾؿًتخرضموت ومقائدَ  ومـؼقل ، أظمرى هلو

ذم كػًف ؼوركي سموحلديٌ : وهق ذيمر احلديٌ سمًـد ىمصػم مُ  اإلؾمـودقمؾق  ,7

= أي أنا قمدد رضمول اًمًـد اًمؼصػم أىمؾ مـ  يمتوب آظمر سمًـد ـمقيؾ

 رضمول اًمًـد اًمطقيؾ-

 و سمنؾمـودامو-ّنٕ = = ومننا شمؾؽ اًمزيودات صحقحي زيودة اًمصحقح ,2

 -ًمؼقة سمؽثرة اًمطرق ًمؾؽمضمقح قمـد اعمعورويا ,7

ػ اًمصحقح روى قمؿـ اظمتؾط ومل يٌلم ؾمامع ذًمؽ يؽقن مصـ   أنْ  ,4

أو  ، و شمٍمحًيو= إما  اعمًتخرج فُ ــُ ِـ ؟ ومقٌقّ  احلديٌ ىمٌؾ آظمتالط أو سمعده

 إٓ ىمٌؾ آظمتالط-مل يًؿع مـف  ـْ ـمريؼ مَ  ـْ يرويف قمـف مِ  سملنْ 

ـْ  أنْ  ,8  ، ومػمويف اعمًتَخِرج سموًمًامع- مدًمس سموًمعـعـي يؽقن ذم اًمصحقح قم

 ، ومقعقـف اعمًتخرج- همػم واطمدأو يروي قمـ مٌفؿ= يمحدصمـو ومالن أو رضمؾ،  أنْ  ,9
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،  مـ همػم متققزه قمـ همػمه مـ اعمحؿديـ = يمؿحؿد يروي قمـ مفؿؾ أنْ  ,:

ـْ ومقؿقزه اعمًتخرِ   همػمه مـ اعمحؿديـ- ج قم

ـْ احل ,; اعمخرج قمغم ذط  = ٕنا  أظمرج ًمف اعمًتخِرج ؽؿ سمعداًمي م

ـْ إٓ ُُيرج  اًمصحقح يؾزمف أنْ   صمؼي قمـده- ٓ قم

، ويؽقن  اًمػصؾ ًمؾؽالم اعمدرج ذم احلديٌ ممو ًمقس هق ذم متـ احلديٌ ,>

 ؾ-ذم اًمصحقح همػم مػصا 

اًمتٍميح سمرومع احلديٌ مع يمقكف ذم أصؾ اًمصحقح مقىمقف أو يمصقرة  ,70

 اعمقىمقف-

وهل اًمؽتى اًمتل شمذيمر ومقفو إطموديٌ  : ؿعاجمـ: اف شادًشا

،  ، أو طمًى اًمٌؾدان ، أو ؿمققخ اعمصـ ػ وء اًمصحوسميـمرشمٌي طمًى أؾمؿ

، ومـ أؿمفر اعمعوضمؿ اعمطٌققمي  وىمد رشمًٌ طمًى طمروف اعمعجؿ

 : واعمتداوًمي اًمققم

  هـ(-:70معجؿ أيب يعغم )ت   ,7

 هـ(-790معجؿ اًمطؼماين اًمؽٌػم )ت   ,2

 هـ(-790)ت إوؾمط معجؿ اًمطؼماين ,7

 هـ(-790معجؿ اًمطؼماين اًمصغػم )ت  ,4

 هـ(-402معجؿ اًمشققخ ًمؾصقداوي )ت    ,8
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،  وهل اًمؽتى اًمتل اؿمؽمط ممًمػقهو ومقفو اًمصحي : : افصحاح شابًعا

، ومنّنو ىمد مجعً مجؾي يمٌػمة  ، أو مل شملت ؾمقاء ضموءت قمغم طمًى ذوـمفؿ

طٌققمي واعمتداوًمي ـ أؿمفر يمتى اًمصحوح اعم، ومِ  مـ إطموديٌ اًمصحقحي

 : اًمققم

 هـ(-289صحقح اًمٌخوري )ت  -1

 هـ(-297صحقح مًؾؿ )ت  -2

   هـ(-777صحقح اسمـ ظمزيؿي )ت  ,7

 هـ(-784صحقح اسمـ طمٌون )ت  ,4

 هـ(-408اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )ت  ,8

،  وهل اًمؽتى اًمتل ختتص سمذيمر أطموديٌ معقـي : : األجزاء ثامـًا

ؿع ، وىمد دُم  قمـ رضمؾ واطمد يمجزء أيب سمؽر مثؾ مجع إطموديٌ اعمرويي

ـ أؿمفر إضمزاء ، ومِ  علما جلؿع أطموديٌ مقوقع مُ  = يُ احلديثقا  إضمزاءُ 

 : اعمطٌققمي واعمتداوًمي اًمققم

 هـ(-289ضمزء رومع اًمقديـ ذم اًمصالة ًمؾٌخوري )ت  ,7

 هـ(-289ضمزء اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم ًمؾٌخوري )ت  ,2

  هـ(:78ضمزء اًمٌطوىمي حلؿزة اًمؽـوين )ت  ,7

 هـ(-4>7ي )ت زِ وَ رْ ضمزء ىمقوم اًمؾقؾ ًمؾؿِ  ,4
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،  ؿرشمٌي قمغم إسمقاب اًمػؼفقيـوهل اًمؽتى اًم  : : ادصـػات تاشًعا

أؿمفر  ـْ ، ومِ  ، واعمؼطققمي ، واعمقىمقومي وشمذيمر ومقفو إطموديٌ اعمرومققمي

 : اعمصـػوت اعمطٌققمي واعمتداوًمي اًمققم

 هـ(-277مصـػ قمٌداًمرزاق اًمصـعوين )ت  ,7

 هـ(-278ي )ت مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌ ,2

وهل اًمؽتى اًمتل شمذيمر ومقفو اًمشققخ اًمذيـ  : : ادشقخات ظاًذا

أؿمفر  ـْ ، ومِ  ، أو أضموزوه وإن مل يؾؼفؿ ؿ اعممًمػ وأظمذ قمـفؿفًمؼق

 اعمشقخوت:

قِ خَ شقَ مَ  ,7 ًَ  هـ(-::2ي )ت ي يعؼقب سمـ ؾمػقون اًمَػ

 هـ(-449ي أيب يعغم اخلؾقكم )ت خَ شقَ مَ  ,2

اًمتل يًتدرك اًمالطمُؼ ومقفو  وهل اًمؽتى :: ادستدرـات حادي ظؼ

، ومـ أؿمفر  قمغم اًمًوسمؼ مو وموشمف ذم يمتوسمف ممو يدظمؾ وؿـ ذوـمف

 : اعمًتدريموت

 هـ(-8;7اإلًمزاموت واًمتتٌع ًمؾدارىمطـل )ت  ,7

 هـ(-408اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )ت  ,2

رضمف اًمٌخوري ومًؾؿ ذم صحقحقفام إطموديٌ اعمختورة ممو مل ُُي   ,7

 هـ(-947ًمؾضقوء اعمؼدد )ت 
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 افتعريف بؿراحل تدوين افسـة ادطفرة( 2) 

ً  مرا   دوكيً ـي اًمـٌقيي اعمطفرة سملـمقار متعددة طمتك وصؾً إًمقـو مُ ت اًم

اعمراطمؾ اًمتل  دُ ، ويؿؽـ ًمـو َه  ذم اًمصحوح واجلقامع واًمًــ وكحقهو

 : قمغم اًمـحق أيتؾُمـتـو اعمطفرة مرت هبو 

 :افرشول صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم: ـرادقة ـتابة افسـة دم ظفد  أول     

، ومـزل  سمعٌ ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سموًمديـ اإلؾمالمل          

 ، وشمؾؼوه اًمصحوسمي اًمؽرام سموحلػظ واًمؽتوسمي وشمطٌقؼ مو ومقف قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ

ختؾط اًمؼرآن سمغػمه ـي ، ًمذًمؽ ختقف اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أنْ 

= ظمشقي اظمتالـمفو  ريض اهلل قمـفؿ قمـ شمدويـ اًمًـي اعمطفرةومـفك اًمصحوسمي 

 : ، ومـ أصمور اًمتل شمدل قمغم ذًمؽ سموًمؼرآن

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ي ريض اهلل قمـف أنا درِ خُ ـقمـ أيب ؾمعقد اًم ,7

صمُ ، وطَم  فُ ؿحُ قَ همػم اًمؼرآن ومؾْ  َى تَ ـ يمَ ، ومَ  لٌقا قمـ  ٓ شمؽتُ  ):  وؾمؾؿ ىمول قا د 

 (7)(- ورـ اًمـا مِ  هُ دَ ؼعَ أ مَ قا تٌَ ، ومؾقَ  ادً تعؿ  كما مُ قمَ  َب ذَ ـ يمَ ، ومَ  جرَ ل وٓ طَم قمـا 

اًمـٌل  ـَ ا كؽتى مو كًؿع مِ و ىمعقدً : يمـا  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف ىمول ,2

: مو  : مو هذا شمؽتٌقن؟ ومؼؾـو ومخرج قمؾقـو ومؼول ، صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

                                                 

 ريض اهلل قمـف-- ؾمعقد اخلدري[ مـ روايي أيب 7004صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ] (7)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 

31 

: ايمتٌقا  ومؼول ، : مو كًؿع ومؼؾـو : أيمتوب مع يمتوب اهلل؟ كًؿع مـؽ- ومؼول

، أو  قا يمتوب اهللُض حَ ـيمتوب اهلل امْ  (7)قا يمتوب اهللُض حَ ـ، امْ  يمتوب اهلل

: أْي  : ومجؿعـو مو يمتٌـو ذم صعقد واطمد صمؿ أطمرىمـوه سموًمـور- ىمؾـو قه- ىمولُص ظمؾ  

 َب يمذَ  ـْ ، ومَ  َج : كعؿ حتدصمقا قمـك وٓ طمرَ  ، أكتحدث قمـؽ؟ ىمول رؾمقل اهلل

 (2)ومؾقتٌقأ مؼعده مـ اًمـور--- ، متعؿدا  كما قمَ 

 وشؾم:ظفد افرشول صذ اهلل ظؾقه وآفه  : إباحة ـتابة افسـة دم ثاكقا        

صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمـ شمدويـ اًمًـي اًمـٌقيي يمـون  ّنل اًمـٌل   إنا 

، ومؾام متؽـ اًمؼرآن مــ ىمؾـقب  مؼروًكو سمخقومف مـ آظمتالط سموًمؼرآن اًمؽريؿ

، أذن اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمـف وؾمـؾؿ  روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿاًمصحوسمي 

 : ـ أصمور اعمميمدة ًمذًمؽ، ومِ  هلؿ ذم شمدويـ اًمًـي اعمطفرة

: يمـً أيمتى يمؾ  قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام ىمول ,7

ـل ـ، ومـفت أريد طمػظفصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  رء أؾمؿعف مـ رؾمقل اهلل 

؟ ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  : أشمؽتى يمؾ رء شمًؿعف ًمقاىمريش وىمو

ومذيمرت ، ، وملمًؽً قمـ اًمؽتوب  يتؽؾؿ ذم اًمغضى واًمروو نَمٌ وؾمؾؿ سمَ 

 :  ،  وملومل سملصٌعف إمم ومقف ومؼول ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

                                                 

 -: َصَدىَمفُ  احلديٌ َض معـك حَمَ (7) 

 ـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف-[ مِ :7770ًـد أمحد سمرىمؿ ]م (2)
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 (7)خرج مـف إٓ طمؼ-ـيمتى ومقاًمذي كػز سمقده مو يَ ا

صغم اهلل طٌي اًمرؾمقل ظُم أسمقؿموة  : قؿـ يؼول ًمفرضمؾ مـ أهؾ اًم طمي ,2

، وملقمجٌتف إطمؽوم اًمتل ذقمفو اًمرؾمقل  ذم ومتح مؽيقمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

 قل اهلل ، ومؼولـ: ايمتى زم يو رؾم ومؼول،  ومقفوصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

 (2)ٌقا ٕيب  ؿموة-ـ: ايمت صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 : رة دم ظفد افصحابة رضوان اهلل تعاػ ظؾقفم: ـتابة افسـة ادطف ثافثا 

، اؾمتؿر   احلؼ  شمٌورك وشمعومم كٌقاف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿرما قَ عمو شمَ 

، ومؽتى  اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ذم يمتوسمي اًمًـي اعمطفرة وشمـوىمؾفو ومقام سمقـفؿ

 : ، ومـ إمثؾي قمغم ذًمؽ سمعضفؿ إمم سمعض

 : إنا  و إمم قمؿر سمـ قمٌقداهلل ىمولـاهلل قمـفؿريض  يمتى قمٌداهلل سمـ أيب أورم ,7

اجلـي حتً فمالل  واقمؾؿقا أنا ) :  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول

 (7)-( اًمًققف

يف ز   أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف ُيعسمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف إمم يمتى زيدُ  ,2

ةسمؿَ  ـ أصقى مـ وًمده وىمقمف يقم احلَرا
ـ سمٌنمى مِ  كومؽتى إًمقف )وأسمنم   (7)

                                                 

 -امريض اهلل قمـف قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوصـ روايي [ مِ 7949ؾمــ أيب داوود سمرىمؿ ] (7)

 [ مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف-7788مًؾؿ سمرىمؿ ][ و772صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ] (2)

 [-2997صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ] (7)
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ًُ  = اهلل قمز وضمؾ : اًمؾفؿ  اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يؼقل رؾمقَل  ؾمؿع

ـًوء ـوًم ، وٕسمـوء أسمـوء إكصور ، وٕسمـوء إكصور ،اهمػر ًمألكصور

 ( 2)وًمـًوء أسمـوء أسمـوء إكصور(- ، وًمـًوء أسمـوء إكصور ،إكصور

 : أمثؾة فؾصحف افتي دوهنا افصحابة ريض اهلل ظـفم

 (7)ومقفو ومرائض اًمصدىمي-، حقػي أيب سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل قمـف ص ,7

 (8)وومؽوك إؾمػم- (4)ومقفو اًمعؼؾ، صحقػي قمكم سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف  ,2

 عرُف ، وشمُ  صحقػي قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام ,7

 سموًمصحقػي اًمصودىمي- وومقفو مجؾي مـققمي مـ إطموديٌ-

 (9)قهؿ وموصؼموا-ؿُ قتُ ؼِ ومقفو إذا ًمَ ، يض اهلل قمـفام صحقػي قمٌداهلل سمـ أيب أورم ر ,4

 : افصحابة ريض اهلل ظـفم ظذ تؼققد افعؾم وـتابته حث  

 قمؾقفؿ قمغم اعمحوومظي قمغم يمتوب شمعومم ًمؼد طمرص اًمصحوسمي روقان اهلل 

                                                                                                                   

ة : هق يقم إرسمعوء ًمؾقؾتلم سمؼقتو مـ ذي احلجي ؾمـي صمالث وؾمتلم )يقم احل (7) هـ( وهق اًمققم 97را

ٌَِؾ ضمقش اًمشوم ذم قمفد يزيد سمـ معوويي-  اًمذي اؾمُتِحؾاً ومقف اعمديـي اعمـقرة ِمـ ىِم

 (-4.7:4مًـد أمحد ) (2)

 ( سموب زيموة اًمغـؿ-:2.82صحقح اًمٌخوري ) (7)

 شمدومع اًمديي، ومؼودير اًمديوت-يؼصد سموًمعؼؾ: اًمعوىمؾي اًمتل  (4)

 ( سموب يمتوسمي اًمعؾؿ-7.87صحقح اًمٌخوري ) (8)

 ( سموب اًمصؼم قمـد اًمؼتول-7.7042صحقح اًمٌخوري ) (9)
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وظمػم سمرهون قمغم ذًمؽ طمثفؿ قمغم  ، اهلل وؾمـي كٌقف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 : ثؾي ذًمؽـ أم، ومؿِ  شمؼققد اًمعؾؿ

ـْ  ,7 ، ىمق دوا اًمعؾؿ   : يو سمـل أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف أكف ىمول ًمٌـقف قم

 (7)سموًمؽتوب-

ـْ  ,2  (2)دوا اًمعؾؿ سموًمؽتوب-ـ  : ىمق ؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف ىمولقمُ  قم

 : : األمر بجؿع افسـة افـبوية دم األمصار ارابعً 

ً  ًمؼد هَ  اعمطفرة اًمـٌقيي ـي ؿا قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف سمجؿع اًم

اهلل شمٌورك وشمعومم طمقٌ ىمول:  قمؾقفو ويؽميمقا يمتوَب  اًمـوُس  ُيؼٌَؾ  إٓ أكف ظموف أنْ 

ً   إين يمـً أريد أنْ )   ، وتًٌ قا يمُ ٌُ و يموكقا ىمٌؾؽؿ يمتَ وإين ذيمرت ىمقمً ، ـي أيمتى اًم

  يمتوَب  ، وإين واهلل ٓ أؿمقُب  قا يمتوب اهللٌ قا قمؾقفو وشمريمُ ليمَ ومَ 
ٍ
 (7)-( أسمًدا اهلل سمٌمء

ِشط جلؿع ـومـ (4)قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز رمحف اهللاًمعودل صمؿ ضموء اخلؾقػي 

  ً  قمومؾف قمغم اعمديـي اعمـقرة  ، وملرؾمؾ إمم أيب سمؽر سمـ طمزم  ـي اعمطفرةاًم

                                                 

 (-22.:ـمٌؼوت اسمـ ؾمعد اًمؽؼمى ) (7)

 (-2:.7ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف ) (2)

 (-7.94ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف ) (7)

ـْ أئؿي اًمعدل اًمذيـ طمؽؿقا اعمًؾؿلم ، ومؼد شمقمم يعد اإلموم قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز رمحف ا (4) هلل شمعومم ِم

هـ وٓ يصح أْن يؼول قمـف : اخلؾقػي اخلومس = ٕنا اخلالومي اًمراؿمدة يموكً مدهتو >>احلؽؿ ؾمـي 

 ىمول :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  مقمم رؾمقل اهلل أنا ؾمػقـي = عمو رواه صمالصمقن ؾمـي 

( [ ومًقدكو 2229ضمومع اًمؽممذي سمرىمؿ )( ]صمؿ مؾؽ سمعد ذًمؽ،  اخلالومي ذم أمتل صمالصمقن ؾمـي)
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اكظر مو يمون مـ طمديٌ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف ؾمؾؿ ) :  ىموئال

ٓ شَمْؼٌؾ إٓ طمديٌ ، و اًمعؾؿ وذهوب اًمعؾامء وَس رُ دُ  ًُ ػْ ومويمتٌف= ومنين ظِم 

 ؿَ عؾَ ، وًمتجؾًقا طمتك يَ  ، وًمتػُشقا اًمعؾؿ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 (7)فؾؽ طمتك يؽقن ها(-ـٓ يَ  اًمعؾؿَ  = ومننا  ؿؾَ عْ ـ ٓ يَ مَ 

ومؽون ًمـداء اإلموم قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز رمحف اهلل إصمر اًمٌوًمغ ذم مجع 

  ً ٌُ  اعمطفرةاًمـٌقيي ـي اًم ذم يمؾ إىمطور جلؿع مو قمـدهؿ  َهىا اًمعؾامءُ  ، طمق

ً  مِ  هـ( 724، ويمون عمحؿد سمـ ؿمفوب اًمزهري )ت  اعمطفرةاًمـٌقيي ـي ـ اًم

ن هذا اًمعؾؿ مل يُ  : ) قمـ كػًف ىموئال َث اًمًوسمؼُي ذم مجع اًمًـي طمقٌ حتدا  دو 

 (2)(- ٌد ىمٌكمطَم أَ 

ن اًمًـي وإًمقؽ أؿمفر أوائؾ مَ   اعمطفرة ذم سمعض إىمطور:اًمـٌقيي ـ دوا

 هـ( ذم مؽي اعمؽرمي-780يٍ )ت عمؾؽ سمـ ضُمرَ قمٌدا 

  هـ( ذم مؽي أيًضو-780حمؿد سمـ إؾمحوق اعمطؾٌل )ت 

  َهـ( ذم اًمقؿـ-784د )ت اؿِم َمْعَؿر سمـ ر 

                                                                                                                   

هـ وإكام هق 47قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز مل حيؽؿ اعمًؾؿلم وؿـ اخلالومي اًمراؿمدة = ّٕنو يمؿؾً ؾمـي 

وعمعرومي اعمزيد ُيؼرأ يمتوب )شموريخ اخلؾػوء  -أطمد مؾقك سمـل أمقي ، وهق إموم قمدل سمال ظمالف

 اًمراؿمديـ( ًمؾؿمًمػ-

 (->7.4ي )صحقح اًمٌخور (7)

 (-4اًمرؾموًمي اعمًتطرومي ) (2)
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  َهـ( ذم اعمديـي اعمـقرة-789ُروسمي )ت ـؾمعقد سمـ أيب قم 

  هـ( ذم اًمشوم-:78قمٌداًمرمحـ إوزاقمل )ت 

  قرة أيًضو-هـ( ذم اعمديـي اعمـ790ٌقح )ت اًمرسمقع سمـ َص 

  هـ( ذم اًمؽقومي-797ػقون اًمثقري )ت ؾُم 

  هـ( ذم اًمٌٍمة-;79ود سمـ ؾَمَؾَؿي )ت ـؿا ـطَم 

  ُهـ( ذم واؾمط-7:2ػم )ت ِش ـقؿ سمـ سمَ َش ه 

  هـ( ذم مٍم-7:8اًمؾقٌ سمـ ؾمعد )ت 

  هـ( ذم اعمديـي اعمـقرة أيًضو->:7موًمؽ سمـ أكس )ت 

  هـ( ذم ظمراؾمون-7;7قمٌداهلل سمـ اعمٌورك )ت 

  هـ( ذم اًمري- ;;7داحلؿقد )ت ير سمـ قمٌرِ ضَم 

 : : تدوين افسـة افـبوية دم ـتب خامسا

ً   يًتػود ممو مر أنا  ـي اًمـٌقيي اعمطفرة ىمد شمؾؼوهو اًمصحوسمي اًمؽرام اًم

ـ ضموء قهو عم، وسمدورهؿ قمؾاؿُ  فؿ سموحلػظ واًمعؿؾ هِبوـروقان اهلل شمعومم قم

 و قمـ اًمصحوسميِ وهَ ، وشمؾؼا  سمعدهؿ مـ اًمصحوسمي اًمذيـ مل يدريمقا سمعًضو مـفو

ً  و  ، طمتك دُ  ، ومـفؿ إمم أشمٌوع اًمتوسمعلم اًمتوسمعقن ـي اعمطفرة مؼروكي كً اًم

، مثؾ مو قمؿؾ اإلموم موًمؽ سمـ أكس رمحف اهلل  سمػتووى اًمصحوسمي واًمتوسمعلم

وهل ، ًمؾؽتى اًمتل وصؾتـو  ذم يمتوسمف )اعمقـمل( ويمون ذًمؽ سمؿثوسمي سمداييٍ  شمعومم
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إمم  قمً أؾموًمقى مجع اًمًـي اعمطفرةشمـقا  ، وًمؼد حلٍمهو جوَل ـيمثػمة ٓ مَ 

 يمام شمؼدم معـو ذًمؽ- ختؾػيـمـوهٍ مُ 

 وأصفر ادمفػات ؾقه، افتعريف بعؾم احلديث دراية وكشلته ( 3) 
قمغم قمؾؿ احلديٌ درايي رمحفؿ اهلل شمعومم احلديٌ  وءُ ـأـمؾؼ قمؾؿ

قه سملكف ومُ ، وقمرا  ، ومصطؾح احلديٌ = أصقل احلديٌ ًؿقوت مـفوقمدة مُ 

 هبو أطمقال اًمًـد واعمتـ- عرُف ؿ سمؼقاكلم يُ قِمؾ

 ىموقمدة- م، ؾمقاء يمون شمعريًػو أ : مو يضٌط سمف اجلزئقوت واًمؼوكقن       

   : اًمطريؼ اعمقصؾي إمم اعمتـ- واًمًـد       

 : هق مو يـتفل إًمقف اًمًـد مـ اًمؽالم- واعمتـ

،  ومصطؾح احلديٌ عمو يمون قمٌورة قمـ اصطالطموت ٕئؿي احلـديٌ

، إٓ أكـف أومـرد  ريػـومقف مٌؽًرا مع فمفقر روايـي احلـديٌ اًمشـ اًمؽالمُ  دَ ضمِ وُ 

 : ػرًدا هقو ومقف مُ ـَ ـؾَ وَص  يمتوٍب  أوُل  ، طمقٌ ُيعد   تلظمًراـلًمقػ مُ ـسموًمت

ث اًمػوصـؾ سمـلم اًمـراوي واًمـقاقمل ًمؾؼـويض أيب حمؿـد احلًــ سمــ اعمحد    ,7

 ق أيت:هـ( صمؿ شمتوسمعً اًمؽتى قمغم اًمـح790قمٌداًمرمحـ اًمراَمُفْرُمِزي )ت 

ــقم احلــديٌ  ,2 ــي قمؾ ــداهلل ،  معروم ـــ قمٌ ــد سم ــداهلل حمؿ ًمؾحــويمؿ أيب قمٌ

 هـ(-408)ت  اًمـقًوسمقري

 هـ(-470ٕيب ُكعقؿ إصٌفوين )ت ،  اعمًتخرج قمغم معرومي قمؾقم احلديٌ   ,7
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 أمحد سمـ قمكم اخلطقـى اًمٌغـدادي ًمؾحوومظ،  اًمؽػويي ذم ىمقاكلم اًمروايي  ,4

 هـ(-497)ت 

امعاإلعموع ذم وٌط اًمروايي وىمقا  ,8 ًا ًمؾؼويض قمقوض سمــ مقؾمـك ،  كلم اًم

 هـ(-844ٌل إكدًمز )ت حُص اًمقَ 

ث ضمفؾف  ,9  هـ(-0;8)ت  ٕيب طمػص قمؿر اعمقوكِِجل،  مو ٓ يًع اعمحد 

 ون سمـ قمٌداًمرمحـ اعمشفقر سموسمـ اًمصالحـًمؾحوومظ قمثؿ،  قمؾقم احلديٌ ,:

رف سمــ)مؼدمي اسمــ ويمتـوب اسمــ اًمصـالح  هـ(947)ت  واًمـذي قمُـ

وىمـد ،  أؿمفر يمتى اعمصطؾح اعمتداوًمـي سمـلم اًمعؾـامء ـْ قُمدا مِ  اًمصالح( 

س سموعمدرؾمـي إؿمـ اسمـ اًمصالح فُ ػَ أًما  ،  رومقي سمدمشـؼـقمـد مو يمون يُـَدر 

، وكـوفمؿ  ًمـف ختٍٍم ـ، ومعؽػقا قمؾقف سملم مُ  سموًمؼٌقل وءُ ـوه اًمعؾؿوًمؼد شمؾؼا 

، وهـو كؽتػل سمذيمر سمعـض  فُ طَم ـ َذَ ، ومـفؿ مَ  قمؾقف ٍى عؼ  ، ومُ  عمًوئؾف

 : ، ومؿؿـ اظمتٍمه ى اًمتل اهتؿً سمؽتوب اسمـ اًمصالحاًمؽت

ٍم ـهــ( طمقـٌ اظمتـ9:9اإلموم اًمـقوي حيقك سمــ ذف اًمـديـ )ت  ,7

اًمصالح ذم يمتوب ؾمامه )اإلرؿمود( صمؿ اظمتٍمه ذم يمتوب ؾمـامه  يمتوب اسمـ

)اًمتؼريى( وضموء سمعده احلوومظ قمٌـداًمرمحـ سمــ أيب سمؽـر اًمًـققـمل )ت 

ــهـ( ومشـ77> شمـدريى اًمـراوي ذح  وه )ـرح يمتـوب اًمتؼريـى وؾمؿا

 (- شمؼريى اًمـقاوي
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ٍم يمتـوب ـهـ( طمقٌ اظمتـ4::احلوومظ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم )ت  ,2

( وضمـوء سمعـده  اظمتصـور قمؾـقم احلـديٌ اسمـ اًمصالح ذم يمتوب أؾمامه )

رح يمتـوب ـم( ومش;8>7 هـ اعمقاومؼ::77 )ت اًمشقخ أمحد حمؿد ؿمويمر

 (- احلديٌاًمٌوقمٌ احلثقٌ ذح اظمتصور قمؾقم  وه )ـاسمـ يمثػم وؾمؿا 

ر يمتـوب ـهـ( طمقٌ اظمتصـ08;احلوومظ قمؿر سمـ رؾمالن اًمٌؾؼقـل )ت  ,7

 (- ) حموؾمـ آصطالح اسمـ اًمصالح ذم يمتوب أؾمامهُ 

وممـ كظؿ يمتـوب اسمــ اًمصـالح احلـوومظ أسمقاًمػضـؾ قمٌـداًمرطمقؿ سمــ 

أًمػقـي احلـديٌ(  ؾف ذم )ـهـ( طمقـٌ كظـؿ مًوئـ09;)ت  احلًلم اًمعراىمل

، وممــ ذح إًمػقـي  وفَ وسمعد كظؿفو ذطَم  ( ٍمة واًمتذيمرةـاًمتٌ ) وةـاعمًؿ

ك 02>)ت  ظ حمؿد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًخوويـأيًضو احلووم  يمتوسمف )هـ( وؾمؿا

 (- ومتح اعمغقٌ ذح أًمػقي احلديٌ

وممـ ذح يمتـوب اسمــ اًمصـالح احلـوومظ أسمقاًمػضـؾ قمٌـداًمرطمقؿ سمــ 

اًمتؼققد واإليضـوح قمـغم مؼدمـي  ه )اما هـ( طمقٌ ؾَم 09;)ت  احلًلم اًمعراىمل

 (- ـ اًمصالحاسم

سمــ اى يمتوب اسمـ اًمصالح احلوومظ أسمقاًمػضـؾ أمحـد سمــ قمـكم وممـ شمعؼا 

 (- قمغم اسمـ اًمصالح ًُ ؽَ اًمـ   ك يمتوسمف )هـ( وؾمؿا 82;طمجر اًمعًؼالين )ت 

 ـ ، مِ  متلظمريـ وءَ ـًمعؾؿصطؾح اعم ت يمتى ذمؿتلظمرة فمفرـوذم أوكي اًم
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 : شمؾؽ اًمؽتى أؿمفر

 حؿد قمجوج اخلطقى-ـقر مـًمؾديمت، أصقل احلديٌ قمؾقمف ومصطؾحف  ,7

حؿد ـؿد مــًمؾشـقخ أطمـ، ٌ احلثقٌ ذح اظمتصور قمؾقم احلـديٌ قماًمٌو ,2

 ؿمويمر-

 ًمؾشقخ قمٌداًمعزيز اخلقزم-، شموريخ ومـقن احلديٌ اًمـٌقي  ,7

 وم ؾمعقد-ًمديمتقر اَما شقخـو اًم، اًمتؿفقد ذم قمؾقم احلديٌ  ,4

 ًمؾديمتقر حمؿقد اًمطحون-، شمقًػم مصطؾح احلديٌ  ,8

 تقر حمؿد حمؿد أسمقزهق-ًمؾديم، احلديٌ واعمحدصمقن  ,9

ًمؾشـقخ حمؿـد مصـطػك ، دراؾموت ذم احلديٌ اًمـٌقي وشمـوريخ شمدويــف  ,:

 إقمظؿل-

 ًمؾشقخ حمؿد زسمػم اًمصديؼل-، اًمًػم احلثقٌ ذم شموريخ شمدويـ احلديٌ  ,;

 ًمؾديمتقر صٌحل اًمصوًمح-، قمؾقم احلديٌ ومصطؾحف   ,>

ــقن مصــطؾح احلــديٌ   ,70 ًمؾشــقخ حمؿــد ، ىمقاقمــد اًمتحــديٌ مـــ ومـ

 اًمؼوؾمؿل-

 ًمؾشقخ حمؿد أديى اًمصوًمح-، وت ذم أصقل احلديٌ عمح  ,77

 وع اًمؼطون-ًمؾشقخ مـا ، مٌوطمٌ ذم قمؾقم احلديٌ   ,72

 ًمؾديمتقر معروف اًمدواًمقـٌل-، اعمدظمؾ ذم اًمًـي وقمؾقمفو   ,77
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 ًمؾديمتقر حمؿد حمؿد اًمًامطمل-، اعمـفٍ احلديٌ ذم قمؾقم احلديٌ   ,74

 ًمؾديمتقر قمكم حمؿد كوس-، اعمـفٍ احلديٌ ذم قمؾقم احلديٌ   ,78

 ًمديمتقر كقر اًمديـ قمؽم-شقخـو اًم، مـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ   ,79

 رىموين-ًمؾشقخ حمؿد قمٌداًمعظقؿ اًمز  ، اعمـفؾ احلديٌ ذم قمؾقم احلديٌ   ,:7

اًمديمتقر ًمًقد شقخـو اًم، اعمـفؾ اًمؾطقػ ذم أصقل احلديٌ اًمنميػ   ,;7

 حمؿد سمـ قمؾقي اعموًمؽل-

 ي-فًٌمؾشقخ حمؿد أسمقؿَم ، اًمقؾمقط ذم قمؾقم ومصطؾح احلديٌ   ,>7

قمـكم ًمشقخـو اًمـديمتقر حمؿـد ، اًمـؼد قمـد اعمحدصملم مـفٍ دراؾموت ذم   ,20

 اًمعؿري-

 آداب افتؾؼي فؾسـة ادطفرة( 4) 

 وؾمؾؿ أنْ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ـييـٌغل عمـ أراد شمؾؼل ؾُم 

، ومال يؽقن ىمصده سملظمذ احلديٌ أو  كقتف هلل شمٌورك وشمعومم خؾَص ـيُ 

 = ٌوع وكحق ذًمؽـ، أو شمؽثػما ًمألشم ًمؾريوؾمي ، أو طمًٌو اًمتحديٌ ـمؾًٌو ًمؾجوه

:  ومعـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول

و ُيٌتغك سمف وضمف اهلل ٓ يتعؾؿف إٓ ًمقصقى سمف قَمَرًوو ـؿا ـو مــ شمعؾاؿ قمؾؿً )مَ 

ـ مِ  وقميٌ ـؿـوًمؼد امتـع ضم (7)يقم اًمؼقومي( (7)، مل جيد قَمْرف اجلـي مـ اًمدكقو

                                                 

 قَمْرُف اجلـي: رائحتفو- (7)
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اًمًؾػ قمـ اًمتحديٌ قمـد مو مل حتيهؿ اًمـقوت اًمصوحلي يملمثول ؾمػقون 

 -(2)م سمـ ؾمؾقؿ، وؾمالا  اًمثقري، وطمقل سمـ صموسمً

 وهلل در اًمؼوئؾ :

ــــيٍ  ٌِ ًمرشمٌ ــــى احلــــدي  مل أؾمــــَع ذم ـمؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ــــــفِ   ـــــــوع ىمديؿ ــــــفِ  أو ٓضمتؿ  وطمديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـْ  ـْ إذا ومـــوت اعمحـــى  ًمؼـــوَء َمـــ  ًمؽـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــفِ   ـــــوِع طمديثِ ــــؾا سموؾمتؿ ــــقى ، شمعؾ  هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمالم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  يًؿعَ  ـْ و جيى قمغم مَ ـيمؿ

يمالم اعمعصقم صغم اهلل قمؾقف وآًمف   ـْ مِ  فِ وُيَنا عمو جُيري اهلل قمغم ًمًوكِ  ٍَ يٌتفِ  أنْ 

ًَ قمـ رؾمقل ):  عوًمقي ىمولأسمو اًم = ومؾؼد روى اًمرامفرمزي أنا  وؾمؾؿ صم إذا طَمدا

 (7)-(و وموزدهراهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ طمديثً 

آؾمتعداد ٕظمذ طمديٌ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ويًتحُى 

ومؼد يمون اإلموم  = واًمًقاك ِى ـ اًمطفورة واًمتطق  = مِ  ظوومي اًمؽومؾيـوؾمؾؿ سموًمـ

ث شمقول ووقءه ـيَ  موًمؽ سمـ أكس رمحف اهلل شمعومم إذا أراد أنْ  خرج حيد 

ط حلقتف ، وًمٌس أطمًـ صمقوسمف ًمؾصالة   ، ومؼقؾ ًمف ذم ذًمؽ ، وًمٌس ىمؾـًقة ومشا

                                                                                                                   

 [ مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف-7994رواه أسمقداوود سمرىمؿ ] (7)

 -هـ>:7ؾمـي  ، شمقذم يمون مقصقومو سموًمعٌودة واًمػضؾ( : 7.280ىمول اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلػوظ )(2) 

 (-8;8ث اًمػوصؾ )اعمحد   (7)
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 (7): )أوىم ر طمديٌ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ(- ومؼول

ث سمِحديٌ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أن حد  ـويـٌغل عمـ يُ  

، وأن ٓ  عضفؿ دون أظمريـسمف سم خص  ـُيؼٌؾ قمغم اًمطالب مجقًعو ومال ي

،  يند احلديٌ هًدا سمؾ يتلكك سمحقٌ يدرك يمؾ اًمطالب مؼقًمتف ويمالمف

 مو يمون رؾمقل اهلل):  ومؼد روي قمـ ؾمقدشمـو قموئشي ريض اهلل قمـفو ىموًمً

، وًمؽـف يمون يتؽؾؿ سمؽالم  يند هديمؿ هذا صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

ـْ ضَم ، ـُُف وَمْصٌؾ ـق  ـٌَ ـيُ  َػُظُف َم  (2)-(َؾَس إًِمِقفِ حَيْ

،   قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يمؾام ذيمرُيصغما  ويـٌغل أنْ  

ث يذيمر اعمحد   ، واؾمتحى اًمعؾامء أنْ  وُيؽمى قمـ اًمصحويب قمـد ذيمره

:  ؿمققظمف سموخلػم واًمثـوء اجلؿقؾ ًمؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 (7)، ويعرف ًمعوعمـو طمؼف(- ، ويرطمؿ صغػمكو ؾ يمٌػمكوجِ ــ مل يُ أمتل مَ  ـْ )ًمقس مِ 

 = ًمؽل ٓ حُيرمَ  اًمؽؼم واًمعزة واحلقوء ـَ حذر مِ ـي وقمغم ـموًمى اًمعؾؿ أنْ  

  : )كِْعَؿ اًمـًوُء كًوءُ  قموئشي ريض اهلل قمـفو أم  اعمممـلم، ىموًمً  ـ اًمعؾؿمِ 

                                                 

 ( سمعـقان )سموب مـ يمره أن حيدث طمتك يتطفر(-8;8وصؾ )ث اًمػاعمحد   (7)

: هذا طمديٌ طمًـ- ورواه اًمٌقفؼل ذم اًمًــ  [ وىمول>797رواه اًمؽممذي ذم ضمومعف سمرىمؿ ] (2)

ٓ يند اًمؽالم يمنديمؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ : يمون رؾمقل اهلل  [ سمؾػظ:884اًمؽؼمى سمرىمؿ ]

 -   ---قـو ـ، يمون يمالمف ومصال سم هذا

 [ مـ روايي قمٌودة سمـ اًمصومً ريض اهلل قمـفام-:0;22رواه أمحد اسمـ طمـٌؾ ذم مًـده سمرىمؿ ] (7)
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ـا ذم اًمديـ(-تػؼا يَ  ـا احلقوُء أنْ فُ ، مل يؿـعُ  إكصور  (7)ف

:  ، ىمول إصؿعل طوًمى اًمعؾؿ اجلد وآضمتفود ذم ـمؾى اًمعؾؿويـٌغل ًم 

ومو أطمًـ ىمقل  (2)أسمًدا( ل اجلفؾِ ذم ذُ  َل ، سمؼِ  ؾموقميً  ؿِ ل اًمتعؾ  ـ مل حيتؿؾ ذُ مَ  )

 :رمحف اهلل  ومعلاًمشواإلموم 

ـٍؿ   اصؼِم قَمـغم ُمـر  اجلَػـو ِمــ ُمَعؾ 

 

ــــفِ  ــــِؿ ذم َكَػراشمِ ــــنِنا ُرؾمــــقَب اًمِعؾ  وَم

 
ـْ مل َيــُذْق وَ   ُمــرا اًمــتعؾِؿ ؾَمــوقميً  َمــ

 

ــــفِ  ــــِؾ ـمــــقَل طَمَقوشمِ َع ُذلا اجلَْف ــــرا  دَمَ

 
ًَ ؿَمـٌوسمِفِ   َوَمـ وموشَمـُف اًمَتعؾـقُؿ َوىمـ

 

ـــــ ـــــِف َأرسَمًع ـــــؼم  قَمَؾق ـــــفِ ًمَِقومَ  ووَمَؽ  وشمِ

 
ـــــو               ؼكاًمِعؾِؿ َواًمت   ذاُت اًمَػتك َواهللِو ـــــآ  ، إِذا مَل َيؽقك ٌَ

ـــــفِ قمتِ  وَر ًمِذاشمِ

 
ؿ اًمعؾؿ ًمثالث وٓ ٓ شمتعؾا ):  وب ريض اهلل قمـف ىمولوقمـ قمؿر سمـ اخلط 

، وٓ شمؽميمف  وهل سمفٌَ ، وٓ شمُ  رائل سمف، وٓ شمُ  = ٓ شمتعؾؿ ًمتامري سمف شمؽميمف ًمثالث

 (7)-(، وٓ روو سمجفوًمي ومقف هودةً ، وٓ زَ  ـ ـمؾٌفمِ  طمقوءً 

، ومؾقتحويمؿقا إمم إدًمي  ذقمقيٍ  ومنذا اظمتؾػ ـمالب اًمعؾؿ ذم مًلًميٍ 

سمـ اون ـقمٌداهلل سمـ ؾمؾقؿ، وهلل در  ٔرائفؿ ٍى عص  همػم شمَ  ـْ اًمنمقمقي مِ 

ٌُ  إؿمعٌ اًمًجًتوين  :   ىمول طمق

                                                 

 ـ روايي أم اعمممـلم قموئشي ريض اهلل قمـفو--[ مِ 772صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ] (7)

 (-;2.74شمدريى اًمراوي ) (2)

 (-;2.74شمدريى اًمراوي ) (7)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 

44 

 رٍ ـٌَـــاًمعؾـــؿ ذم ظَم  أهـــُؾ   رَ وضَم َشـــإذا   شمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ــ  ــ اًمــٌعُض  ُى ومؾقطُؾ  أصــقهلؿُ  ـ سمعــضٍ ِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ــ عــُؾ ومِ  إصــَؾ  َؽ إظمراضُم  ننْ اًمصــوحللم وَم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ـــ    ـــ رِج مل خُت ـــ شمَ ملَ  َؾ إْص ـــ ْؽ ؾُ ًْ  ؿُ فُ ٌقؾَ ؾَم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌغل أنْ ومِ   داب اًمتل ـي ً ٔا  هبو أهؾ اًمعؾؿ: َؼ يتخؾا  ـ اًمؽتى اًمتل شمـووًم

ــومع  ,7 ــراوي وآداب اًمً ــالق اًم ــومع ٕظم ــدادي )ت ، اجل ــى اًمٌغ ًمؾخطق

 هـ(-497

يقؾمػ ًمؾحوومظ ، ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف ومو يـٌغل ذم روايتف ومحؾف  ,2

 هـ(-497ؿري  )ت اسمـ قمٌداًمؼم اًمـ  سمـ قمٌداهلل ا

 افتعريف ببعض مشادر ظؾامء احلديث افؼيف( 5)

، ومرووه ًمـو  ًمؼد اهتؿ ؾمؾػـو اًمصوًمح سموحلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ 

، وذم هذا اعمؼوم  سمف مو ًمقس مـف عؾَؼ يَ  ظمقوًمو أنْ  = واهتؿقا سمجؿعف وهمرسمؾتف

ً   أصمرهلؿ ؾمـذيمر قمددا مـ مشوهػم اًمعؾامء اًمذيـ يمون  ـي واوح ذم ظمدمي اًم

 : ٌلم طمًى شموريخ ووموهِتؿرشما ، مُ  اًمـٌقيي اعمطفرة

ب ر ادتو    دـ(95 شـة )ذم  اإلمام شعقد بن ج 

حؿد ؾمعقد سمـ ضُمٌَػم سمـ هشوم إؾمدي ـهق أسمقم:  يمـقتفاؾمؿف و 

 -اًمقاًمٌل اًمؽقذم
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، أمثول  شمتؾؿذ قمغم يد مجؾي مـ اًمصحوسمي وروى قمـفؿ:  أؿمفر ؿمققظمف 

وقمٌداهلل سمـ قمؿر ، وأيب هريرة ، وقمدي سمـ طموشمؿ ، وقموئشي ، ٌداهلل سمـ قمٌوس قم

 وأيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـفؿ مجقًعو-، وأكس سمـ موًمؽ ، سمـ اخلطوب ا

يمون ؾمعقد سمـ ضُمٌَػم ُيعرف سمـ)ضمفٌذ اًمعؾامء(ويموكً  : صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

غ اًمعؾؿ ـًمتٌؾقف ـجوهدات ذم شمالوة اًمؼرآن واحلٍ واًمعؿرة ودقمقشمـًمف مُ 

وؾملًمف  ( ْن أذهى سمف إمم ىمؼميـ أَ إزما مِ  أكنم قمؾؿل أطمى   ٕنْ ) :  ولـطمتك ىم

إذا ذهى ) :  ، وملضموسمف سمؼقًمف هالُل سمـ ظَمٌاوب قمـ قمالمي هالك اًمـوس

 -( وؤهؿـقمؾؿ

ـ اًمؾقؾ مِ  يؼقمُ  ػم ديؽ يمونَ ٌَ يمون ًمًعقد سمـ ضُم وِمـ مجقؾ إظمٌور أكف  

شمؾؽ  ؾمعقدٌ  صؾ  ومؾؿ يُ  ، ـ اًمؾقوزم طمتك أصٌحمِ  ًمقؾيً  ومؾؿ يصْح  ، فسمصقوطم

ومؼوًمً  ، عدُ سمَ  عَ ؿِ ومام ؾُم  (؟!!فْ صقشمَ  اهللُ عَ طَ مو ًمف ىمَ ) : قمؾقف ومؼول ومشؼا  ، اًمؾقؾي

 (7) -( قمغم رء سمعدهو دعُ ٓ شمَ  ، ـلسمُ  يو)   : فُ م  ًمف أُ 

مخس  ذم ؿمفر ؿمعٌون ؾمـي (2)سمـ يقؾمػ اًمثؼػل وُج ىمتؾف احلجا  : فـووموشم 

 -(هـ8>) وشمًعلم

                                                 

 -(4.727ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ) (7)

ـٌالء )ىمول اًمذهٌل ذم شمرمج (2) ـ ؾمػم أقمالم اًم ـ يقؾمػ اًمثـؼػل ِم وج سم أهؾؽف اهلل ذم  رمضون  (:4.747ي احلجا

علم يمفال  ، ويمون ذا ؿمجوقمي وإىمدام ، و ًمؾدموءؽً وومِ ؾَم ، و ظمٌقثً ، و ٌق  وِص كَ  ، وراٌا ضَم ، ويمون فمؾقمو  ، ؾمـي مخس وشًم

ًُ ىمد ؾُم  !!ًمؾؼرآن وشمعظقؿٍ  ، وومصوطمي وسمالهمي ، ودهوء ومؽرٍ   ـ ؾُم مِ  ؼ
ِ
وره َص وطمِ  ، شمف ذم شمورُيل اًمؽٌػمؾمػم قء
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 دـ(111 شـة )ذم  ي ادتو  رص  اإلمام احلسن افب  

،  : هق أسمقؾمعقد احلًـ سمـ أيب احلًـ )يًور( اًمٌٍمي اؾمؿف وكشلشمف 

، ويموكً رسمام أرؾمؾً  وأمف ظمػمة مقٓة أم ؾمؾؿي أم اعمممـلم ريض اهلل قمـفو

، ومرسمام  ، ومقٌؽل احلًـ اًمٌٍمي قمـد مو يمون روقًعو أمف ًمؼضوء طموضمتفو

 شمروعف- ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفو سملنْ  أؾمؽتتف أم  

ث قمـ قمثامن سمـ قمػون أؿمفر ؿمققظمف  ،  ، وقمكم سمـ أيب ـموًمى : طَمدا

، وقمٌداهلل سمـ  بـدُ رة سمـ ضُم ؿُ ، وؾَم  ، واعمغػمة سمـ ؿمعٌي وقمؿران سمـ طمصلم

، وأيب سَمؽرة وهمػمهؿ مـ اًمصحوسمي روقان اهلل  ، وقمٌداهلل سمـ قمؿر قمٌوس

 شمعومم قمؾقفؿ- 

: يمون احلًـ اًمٌٍمي ميب إمثول ذم اًمزهد  صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

) :  واًمقرع واًمتؼقى طمتك ؾمئؾ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف قمـ مًلًمي ومؼول

إكف ؾمؿع وؾمؿعـو وَمَخطا ) :  ومؼقؾ ًمف ذم ذًمؽ ومؼول ( ؾمؾقا مقٓكو احلًـ

، وأىمرهبؿ  أؿمٌف اًمـوس سمؽالم إكٌقوء) :  وىمول اًمغزازم ذم وصػف ( وكًقـو

 -( َدى هبؿ ذم هذا اًمديــ اًمزهود اًمذي ُيؼتَ ، ومِ  اًمصحوسميَهْدًيو مـ 

                                                                                                                   

هؾ احلرملم ، ؼـوهو سموعمـجـقإيا  فِ ورمق ، ٓسمـ اًمزسمػم سموًمؽعٌي صمؿ وٓيتف قمغم اًمعراق واعمنمق يمؾف  ، وإذًٓمفٕ 

ؿمعٌ ًمفرُ وطُم  ، قمنمـي ؾمـي ٌ  ـَ ومَ  ، وشملظمػمه ًمؾصؾقات إمم أن اؾمتلصؾف اهلل ، وب اسـم ٕا ٌ  وٓ كُ  فُ ً سمؾ  ، فُ ح

وًمف  ، وأمره إمم اهلل ، وًمف طمًـوت مغؿقرة ذم سمحر ذكقسمف ، ـ أوصمؼ قمرى اإليامنذًمؽ مِ  ومننا  = ذم اهلل فُ ُض كٌغَ 

مراء-وكظراء مِ  ، شمقطمقد ذم اجلؿؾي  ـ فمؾؿي اجلٌوسمرة وٕا
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 وكقن ؾمـي-ـوًمف صمامن وصمؿ (ـه770)قمنم وموئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي :  ووموشمف 

 دـ(161 شـة )ذم  ادتو   ػقان افثورياإلمام ش  

، يؽـك سمليب  : هق ؾمػقون سمـ ؾمعقد سمـ منوق اًمثقري اؾمؿف وكًٌف 

 قمٌداهلل- 

، وطمٌقى سمـ أيب  قمـ أسمقف، وزسمقد سمـ احلورث: طمدث  أؿمفر ؿمققظمف 

 ، وحمورب سمـ دصمور وـمٌؼتفؿ- ، وزيود سمـ قمالىمي ، وإؾمقد سمـ ىمقس صموسمً

ؾمػقون أمػم ) :  ىمول ؿمعٌي وحيقك سمـ معلم ومجوقمي:  صمـوء اًمعؾامء قمؾقف  

ـ أًمػ وموئي ؿمقخ يمتًٌ قمَ ) :  وىمول قمٌداهلل سمـ اعمٌورك ( اعمممـلم ذم احلديٌ

،  مو رأيً أطمػظ مـف) :  ونوىمول حيقك اًمؼطا  ( مـ ؾمػقون مو ومقفؿ أومضؾ

وىمول  ( طمديٌ ًمقس قمـده اؿمتد قمؾقف يمـً إذا ؾملًمتف قمـ مًلًمي أو قمـ

 -( ػقونجتؿع قمؾقف إمي سموًمروو واًمصحي إٓ ؾُم ــ شمَ مَ  مل يٌَؼ ) :  إوزاقمل

=  (7)يـ اخلؾقػي اًمعٌود اعمفدتخػقًو مِ  رمحف اهلل سموًمٌٍمة مُ قذم  شمُ :  ووموشمف  

، وذًمؽ ذم ؿمعٌون ؾمـي  ف يمون ىمقآ سموحلؼ ؿمديد اإلكؽور قمغم اًمٌوـمؾٕكا 

 - (هـ797)إطمدى وؾمتلم وموئي 

                                                 

هـ، :72اعمفدي هق اخلؾقػي اًمعٌود اعمشفقر وهق اسمـ اعمـصقر، ويؽـك سمليب قمٌداهلل، وًمد ؾمـي (7)

ـ أمر سمتصـقػ يمتى اجلدل ذم اًمرد قمغم وهق أول مَ ، احلؿػمييوأمف أم مقؾمك سمـً مـصقر 

هـ أمر سموًمزيودة اًمؽؼمى ذم اعمًجد احلرام وأدظمؾ ذم ذًمؽ :79وذم ؾمـي  اًمزكودىمي واعمؾحديـ،

 هـ->79، شمقذم ؾمـي  دورًا يمثػمة
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 دـ(181 شـة )ذم  ادتو   اإلمام ظبداهلل بن ادبارك

: هق قمٌداهلل سمـ اعمٌورك سمـ واوح احلـظكم مقٓهؿ  اؾمؿف وكشلشمف 

، وًمد  سمليب قمٌداًمرمحـ، يؽـك  ، اخلقارزمل إم ، اًمؽميمل إب اعمروزي

،  = طموضمو وأومـك قمؿره ذم إؾمػور (هـ;77 صمامين قمنمة وموئي ) سمؿرو ؾمـي

 ، وشموضمرا- وجموهدا

ـْ  أؿمفر ؿمققظمف  ، وقموصؿ  ؾقامن اًمتقؿلـؾُم  : ؾمؿع احلديٌ اًمنميػ م

، وإؾمامقمقؾ  ، وهشوم سمـ قمروة ، واًمرسمقع سمـ أكس ، ومحقد اًمطقيؾ إطمقل

 اء وهمػمهؿ-، وظموًمد احلذا  سمـ أيب ظموًمدا

، وطمٌون سمـ  ، وحيقك سمـ معلم قمٌداًمرمحـ سمـ مفدي:  أؿمفر شمالمقذه 

، وأمحد سمـ مـقع  ، وقمثامن سمـ أيب ؿمقٌي ، وأسمقسمؽر سمـ أيب ؿمقٌي مقؾمك

 وهمػمهؿ-

زمون اسمـ اعمٌورك مل يؽـ ذم ) :  أمحد اسمـ طمـٌؾ: ىمول صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

ويموكً يمتٌف ، ن صمؼي متثٌتو يمو) :  وىمول حيقك سمـ معلم ( أـمؾى ًمؾعؾؿ مـف

ًُ ) :  وىمول حيقك سمـ آدم ( ـ قمنميـ أًمػ طمديٌهبو كحقا مِ  َث اًمتل طمدا   يمـ

 ًُ  ( مـف ًُ ًْ ـيِ ومؾؿ أضمده ذم يمتى اسمـ اعمٌورك أَ  ، ـ اعمًوئؾمِ  اًمدىمقَؼ  إذا ـمؾٌ

،  ، واًمعرسمقي ، واًمػؼف مجع اسمـ اعمٌورك احلديٌ):  سمـ مصعى وىمول قمٌوُس 

 -( فُ ًمَ  رِق ي اًمػِ ـحٌا ـ، ومَ  ، واًمًخوء وقمي، واًمشج وأيوم اًمـوس
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 إطمدى وصمامكلم وموئي شمقذم رمحف اهلل شمعومم ذم رمضون ؾمـي:  ووموشمف  

 ,ًمرضمؾ مـ ىمريش  ,اكظروا ومالكو ) :  وعمو طميشمف اًمقوموة ىمول (هـ7;7)

أًمؼك اهلل  أنْ  ، ومو أطمى   ومنين ىمد يمـً ىمؾً ًمف ذم اسمـتل ىمقٓ يمشٌف اًمعدة

   -( ؿمفديمؿ أين ىمد زوضمتف، وأ سمثؾٌ اًمـػوق

ققـة ادتو  اإلمام ش    دـ(198 شـة )ذم  ػقان بن ظ 

 ، صمؿ اعمؽل : هق ؾمػقون سمـ قُمققـي سمـ مقؿقن اهلالزم اًمؽقذم اؾمؿف وكشلشمف 

 وـمؾى اًمعؾؿ ذم صغره- ( هـ:70)، وًمد ؾمـي  ، ُيؽـك سمليب حمؿد

، وزيود سمـ  ، واًمزهري : ؾمؿع مـ قمؿرو سمـ ديـور أؿمفر ؿمققظمف 

،  ، وقمٌداهلل سمـ ديـور ، وزيد سمـ أؾمؾؿ ، وإؾمقد سمـ ىمقس ىمياَل قمِ 

 وقمٌداًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ وهمػمهؿ-

ًمقٓ موًمؽ وؾمػقون ًمذهى قمؾؿ ):  : ىمول اًمشوومعل صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

وىمول  (مو رأيً أقمؾؿ سموًمًــ مـف):  أمحد اسمـ طمـٌؾوىمول  (احلجوز

عرومي سموًمؼرآن وشمػًػم قمـد ؾمػقون سمـ قمققـي مـ اعم):  قمٌداًمرمحـ سمـ مفدي

 - (احلديٌ مو مل يؽـ قمـد اًمثقري

 صمامٍن وشمًعلم وموئي شمقذم رمحف اهلل ذم مجودى أظمرة ؾمـي:  ووموشمف 

ٍا  سمعد أنْ  (هـ;>7)  ؾمٌعلم ؾمـي- طم
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 دـ(211 شـة )ذم  ادتو   اإلمام ظبدافرزاق افصـعاين

وم سمـ كوومع احِلْؿػَمِ :  اؾمؿف وكًٌف  ي هق أسمقسمؽر قمٌداًمرزاق سمـ اما

 .اًمصـعوين

، وقمـ قمٌداعمؾؽ سمـ ضمريٍ،  : روى قمـ قمٌقداهلل سمـ قمؿر ىمؾقال ؿمققظمف 

 ، وؾمػقون اًمثقري وظمؾؼ يمثػم-  ، وإوزاقمل ، ومعؿر سمـ راؿمد وصمقر سمـ يزيد

يمون قمٌداًمرزاق حَيػظ طمديٌ ) : أمحد اسمـ طمـٌؾ: ىمول  صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

سمؾ يمون  = ق ومقف، ومو يمون يغؾُ  عَكَؼُؿقا قمؾقف اًمتشقا ) :  وىمول اًمذهٌل (معؿر

 - ( فُ ؾَ وشمَ ـ ىمَ مَ  ٌغُض و ريض اهلل قمـف ويَ ؾق  قمَ  ى  حُي 

إطمدى قمنمة وموئتلم  شمقذم رمحف اهلل شمعومم ذم ؿمقال ؾمـي:  ووموشمف 

  مخس وصمامكقن ؾمـي- وقُمْؿُرهُ  (هـ277)

ي ادتو  
قد  ؿ   دـ219 شـة ذم  اإلمام احل 

اًمزسمػم سمـ قمقًك إؾمدي اًمؼرر قمٌداهلل سمـ  ؽرسم: هق أسمق اؾمؿف وكشلشمف 

 اعمؽل-

َث قمـ وُمَضقؾ سمـ قِمَقوض:  أؿمفر ؿمققظمف  ، وؾمػقون سمـ قمققـي،  طمدا

 ، واًمقًمقد سمـ مًؾؿ وظمالئؼ همػمهؿ- ، واًمشوومعل وويمقع سمـ اجلراح

وىمول  (احلَُؿقِدي قمـدكو إموم): أمحد اسمـ طمـٌؾ: ىمول  صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

  (: اًمشوومعل واحلَُؿقِدي وأسمققمٌقد  زموكـوإئؿي ذم) :  سمـ َراُهقَيفاإؾمحوق 
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 وهق صوطمى اعمًـد اعمشفقر-

 شمًع قمنمة وموئتلم رمحف اهلل شمعومم سمؿؽي اعمؽرمي ؾمـي شمقذم:  ووموشمف 

 (-هـ>27)

 (دـ233 - 158) اإلمام حيقى بن معغ

ي مقٓهؿ ـ: هق أسمقزيمريو ي اؾمؿف وكشلشمف  حقك سمـ معلم سمـ قمقن اعمر 

 ـْ ويمون أسمقه مِ  (هـ;78) صمامٍن ومخًلم وموئي ؾمـي ، مقًمده ذم اًمٌغدادي

 ػ ًمف أًمػ أًمػ درهؿ- كٌالء اًمؽتاوب ومخؾا 

، وقمٌداهلل سمـ  ، وؾمػقون سمـ قمققـي : ؾمؿع مـ ُهشقؿ أؿمفر ؿمققظمف 

، وحيقك سمـ ؾمعقد  وًمدجَ ـ، وإؾمامقمقؾ سمـ مُ  ، وقمٌداًمرزاق اًمصـعوين اعمٌورك

 اًمؼطون وهمػمهؿ-

ًمدن آدم قمؾقف  ـْ ٓ كعؾؿ أطمدا مِ ):  كم سمـ اعمديـلىمول قم : صمـوء اًمعؾامء قمؾقف 

:  ىمول قمٌوس اًمدوري (اًمًالم يَمَتَى مـ احلديٌ مو يمتى حيقك سمـ معلم

 (ًمق مل كؽتى احلديٌ مخًلم مرة مو قمرومـوه):  ؾمؿعً حيقك سمـ معلم يؼقل

 أمحد اسمـ طمـٌؾ=  مو ىمدم قمؾقـو مثؾ هذيـ) :  وىمول حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون

 - ( وحيقك سمـ معلم

 صمالٍث وصمالصملم وموئتلم شمقذم رمحف اهلل شمعومم سموعمديـي اعمـقرة ؾمـي:  وؾاته 

 هـ(-277)
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 (دـ234 - 161) اإلمام ظع بن ادديـي

: هق قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ ضمعػر سمـ كجقح اًمًعدي  شلشمفـاؾمؿف وك 

إطمدى وؾمتلم  ، يؽـك سمليب احلًـ- وًمد ؾمـي ، اعمديـل صمؿ اًمٌٍمي مقٓهؿ

 وكشل ذم سمقئي قمؾؿقي- (ـه797) وموئي

،  شقؿ، وهُ  ، ومحود سمـ زيد أؿمفر ؿمققظمف: مـ أؿمفر ؿمققظمف واًمده 

 -ققـيسمـ قمُ ؾمػقون و

و ذم ـؿً يمون اسمـ اعمديـل قمؾَ ):  ىمول أسمقطموشمؿ اًمرازي: صمـوء اًمعؾامء قمؾقف  

ه ىمط إكام  أمحد اسمـ طمـٌؾومو ؾمؿعً ، اًمـوس ذم معرومي احلديٌ واًمعؾؾ  ؾماما

يؾقمقين قمغم طمى قمكم سمـ ):  وىمول ؾمػقون سمـ قمققـي ( ًمفشمٌجقال= يمون يؽـقف 

:  وىمول قمٌداًمرمحـ سمـ مفدي (، أيمثر ممو َيَتَعؾاؿ مـل ُؿ مـفاعمديـل واهلل عمََو أشمعؾا 

،  ؾمؾؿورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  قمكم سمـ اعمديـل أقمؾؿ اًمـوس سمحديٌ)

رت كػز مو اؾمتصغ):  ىمول اًمٌخوري (وظموصي سمحديٌ ؾمػقون سمـ قمققـي

 . (قمـد أطمد إٓ قمـد قمكم سمـ اعمديـل

ؾمـي أرسمع وصمالصملم  ؿف اهلل شمعومم سمًومراء ذم ذي اًمؼعدةـشمقذم رطم:  ووموشمف 

 -(هـ274) تلموموئ

 دـ(287 -216افتعريف باإلمام ابن أيب ظاصم )

 ، اؿمتفر سموسمـ  هق أسمقسمؽر أمحد سمـ قمؿرو سمـ اًمضحوك سمـ خمؾد اًمشقٌوين 
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، وًمد ذم  سمـً احلوومظ مقؾمك سمـ إؾمامقمقؾ اًمتٌقذيمل ، وأمف أؾمامء أيب قموصؿ

هـ( ومـشل ذم سمقً قمؾؿ طمتك ىمول اسمـ 209ؾمـي ؾمً وموئتلم )، ؿمقال 

ث ث اسمـ حُمد  ث اسمـ حُمد  ، ومل يًؿع احلديٌ طمتك  قمًويمر ذم شمرمجتف: حمد 

= ٓكشغوًمف سموًمعٌودة طمتك ؾملًمف إكًون قمـ طمديٌ  صور ًمف ؾمٌع قمنمة ؾمـي

وموؾمتلذن واًمده ذم  (اسمـ أيب قموصؿ ٓ حتػظ طمديًثو؟!) : ومؾؿ حيػظف ومؼول ًمف

سمعد أْن ؾمؿع ، اًمرطمؾي ًمطؾى احلديٌ طمتك صور مـ يمٌور قمؾامء احلديٌ 

 واحلجوز-، ودمشؼ ، وسمغداد ، واًمٌٍمة ، احلديٌ ذم اًمؽقومي 

، طمتك وصؾً  اسمـ أيب قموصؿ مـ اعمؽثريـ ذم اًمتلًمقػ عد  يُ :  ممًمػوشمف 

 ، مـفو قمغم ؾمٌقؾ اعمثول: وممًمػوشمف طمقازم مخًلم ممًمػً 

 -أوهوم احلديٌ,7   -أظمٌور أهؾ اًمشوم ,2     -أطمود واعمثوين ,7

            -ومضوئؾ اًمصحوسمي ,9      -معوين إظمٌور ,8                      -اًمًـي ,4

 -صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمصالة قمغم اًمـٌل ,:

 -اًمطى وإمراض ,;

 اًمديوت- ,70                    -ف وآًمف وؾمؾؿصغم اهلل قمؾق مقًمد اًمـٌل ,> 

ؾمـي ، ًمثالصموء خلؿس ظمؾقن مـ رسمقع أظمرشمقذم سملصٌفون ًمقؾي ا:  ووموشمف 

، ودومـ ذم مؼؼمة  هـ(وَصغما قمؾقف اسمـف احلؽؿ:;2ؾمٌع وصمامكلم وموئتلم )

 دوؿموسموذ-
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 دـ(311 – 223) افتعريف باإلمام ابن خزيؿة

هـ 227ي اًمـقًوسمقري- وًمد ؾمـي هق أسمقسمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿ

، ومؾؼد ؾمؿعف مـ حمؿد سمـ محقد  سمـقًوسمقر- وؾمؿع احلديٌ اًمنميػ مـذ صٌوه

وذًمؽ قمـد مو يمون قمؿره ٓ يتجووز صمامن  (هـ270) صمالصملم وموئتلم اعمتقرم ؾمـي

 صمامن وصمالصملم وموئتلم ف اعمتقرم ؾمـيقيَ اهُ ، وؾمؿع مـ إؾمحوق سمـ رَ  ؾمـقات

 واحلجوز-، واًمعراق ، اًمعؾؿ إمم اًمشوم وىمد رطمؾ ذم ـمؾى  (هـ;27)

 ـ يمتٌف اعمطٌققمي اعمتداوًمي:، ومِ  : مل شمصؾ ًمـو يمؾ يمتى اسمـ ظمزيؿي ممًمػوشمف

 يمتوب اًمتقطمقد- ,2                               صحقح اسمـ ظمزيؿي- ,7

ودومـ ذم طمجرة  (هـ777) إطمدى قمنمة وصمالصمامئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي:  ووموشمف

 ت احلجرة مؼؼمة-ػم  ، صمؿ ُص  ذم داره

 دـ( 327 – 241) افتعريف بابن أيب حاتم

هق أسمقحمؿد قمٌداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس اًمرازي احلـظكم- وًمد ؾمـي 

ومل يًؿع احلديٌ طمتك طمػظ اًمؼرآن قمغم اًمػضؾ  (هـ240أرسمعلم وموئتلم )

 : واًمده  ، ومـ أؿمفر ؿمققظمف ، صمؿ ـمؾى احلديٌ اًمنميػ سمـ ؿموذان

 ، ومًؾؿ سمـ احلجوج- رقمي اًمرازيوأسمقزُ  أسمقطموشمؿ اًمرازي 

 : ـ أؿمفر ممًمػوشمف اعمطٌققمي اعمتداوًمي: مِ  ممًمػوشمف

 اجلرح واًمتعديؾ- ,2                          شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ- ,7
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 يمتوب اعمراؾمقؾ- ,4                                قمؾؾ احلديٌ-  ,7

 -(هـ:72) قمنميـ وصمالصمامئيؾمٌع و ؾمـي، شمقذم رمحف اهلل ذم حمرم  : ووموشمف

 دـ(354 -افتعريف باإلمام ابن حبان )...

ؿمقخ  ، محد سمـ طمٌون اًمتؿقؿل اًمًٌتلأأسمق طموشمؿ حمؿد سمـ طمٌون سمـ هق 

مـ ؾمؿع وًمد ؾمـي سمضع وؾمٌعلم وموئتلم،  ، صوطمى اًمتصوكقػ،  ظمراؾمون

 ، احلًلم سمـ إدريس اهلروي:  ، مـ أؿمفرهؿ يمثػم مـ ؿمققخ قمٍمه

أمو قمـ  همػمهؿ-يعغم اعمقصكم و وأيب ، ًـ سمـ ؾمػقونواحل ، واًمـًوئل

 ه ،اسمـ مـدو ، ومـصقر سمـ قمٌد اهلل اخلوًمدي ، احلويمؿ : فؿ مـػمشمالمقذه ومؽث

 ؾمقاهؿ-وظمؾؼ 

ويمون مـ ومؼفوء اًمديـ وطمػوظ  ، قمغم ىمضوء ؾمؿرىمـد زموكواسمـ طمٌون يمون و

 -قمظوومؼف وًمغي وطمديٌ ومـ  =قموعمو سموًمطى واًمـجقم وومـقن اًمعؾؿ ،أصمور

، إٓ أنا ممًمػوشمف  يعد اسمـ طمٌون مـ اعمؽثريـ ذم اًمتلًمقػ:  ممًمػوشمف 

 : ـ أؿمفر قمـوويـ يمتٌف، ومِ  معظؿفو مػؼقدة

 -قمؾؾ أوهوم اعممرظملم ,2                                   -   شموريخ اًمثؼوت ,7

   -قمؾؾ طمديٌ موًمؽ ,4   -                  قمؾؾ مـوىمى اًمزهري  ,7

  -مو ظموًمػ ومقف ؾمػقون ؿمعٌي ,9               - ؾمـد أسمق طمـقػيأقمؾؾ مو  ,8

 -مو اكػرد سمف اعمؽققن ,;          - مـ اًمًــ يهؾ اعمديـأمو اكػرد سمف  ,:
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 -ظمٌورهمرائى إ ,70-                 هؾ اًمعراقأمو اكػرد سمف  ,>

  -هؾ اًمٌٍمةأهمرائى  ,72-                        همرائى اًمؽقومقلم ,77

  -مـوىمى اًمشوومعل ,74                 -              مـوىمى موًمؽ ,77

 : أمو يمتٌف اعمقضمقدة واعمتداوًمي سملم أهؾ اًمعؾؿ اًمققم ومؿـفو

 -يمتوب اعمجروطملم ,2                                صحقح اسمـ طمٌون-       ,7

 يمتوب اًمثؼوت- ,4اًمًػمة اًمـٌقيي وأظمٌور اخلؾػوء-               ,7

 شموريخ اًمصحوسمي اًمذيـ روي قمـفؿ إظمٌور-          ,8

أرسمع ومخًلم وصمالصمامئي ؾمـي ، سمـ طمٌون ذم ؿمقال ا شمقذم : ووموشمف

 ـ قمؿره-مِ  وهق ذم قمنم اًمثامكلم (هـ784)

 دـ(361 – 261) افتعريف باإلمام افطزاين

 (هـ290)وًمد ؾمـي  (7)هق أسمقاًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمطؼماين

ومًؿع مـف أسموء صمؿ إسمـوء وإؾمٌوط طمتك ، سملصٌفون ؾمتلم ؾمـي  َث وطمدا 

 حلؼقا سموٕضمداد-

، وؾمليمتػل  ًمؼد أًمػ اإلموم اًمطؼماين أيمثر مـ موئي ممًمػ : ممًمػوشمف

 ، ومؿـ أؿمفر يمتٌف: أيمثرهو ذم قمداد اعمػؼقد = ٕنا  سمذيمر اعمطٌقع مـفو واعمتداول

 اعمعجؿ اًمؽٌػم- ,2                                   اًمتػًػم اًمؽٌػم- ,7

                                                 

 ـمؼماين كًٌي إمم ـمؼميي اًمشوم- :يؼول (7)
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 اعمعجؿ اًمصغػم- ,4                                 اعمعجؿ إوؾمط- ,7

 يمتوب إوائؾ- ,9                                   مًـد اًمشومقلم- ,8

ودومـ إمم ضمـى  (هـ790) ؾمتلم وصمالصمامئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي : ووموشمف

 سمٌوب مديـي أصٌفون-،  قمـف ىمؼم اًمصحويب مَحؿي اًمدود ريض اهلل

 دـ(385 – 316) افتعريف باإلمام افدارؿطـي

ؾمً  وًمد ؾمـي ، هق أسمقاحلًـ قمكم سمـ قمؿر اًمدارىمطـل اًمٌغدادي

، ويمون حموومظو قمغم طمضقر  وطمػظ اًمؼرآن صغػما (هـ709) وصمالصمامئي

، واًمشوم ، واًمؽقومي ، ، ورطمؾ ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم اًمٌٍمة  دروس اًمٌغقي

 جوز-واحل، ومٍم 

سمعضفو  ، إٓ أنا  : أًمػ اًمدارىمطـل اًمعديد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي ممًمػوشمف

 : ، وأؿمفر يمتٌف اعمطٌققمي ٓ ُيعرف هلو ـمريؼ

 يمتوب قمؾؾ احلديٌ- ,2                   ؾمــ اًمدارىمطـل- ,7

 ؾممآت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـل- , 4                اًمضعػوء واعمؽمويملم- ,7

 ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل- ,9  ؾدارىمطـل-ؾممآت اًمًفؿل ًم ,8

 يمتوب اإلًمزاموت واًمتتٌع- ,:

 (هـ8;7) وئيـوكلم وصمالصمؿـمخس وصمؿ شمقذم رمحف اهلل ؾمـي : ووموشمف

 وف اًمَؽْرظِمل-عرُ ودومـ ىمريًٌو مـ مَ ، سمٌغداد
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 دـ(415 – 321) افتعريف باإلمام احلاـم

إطمدى  ًمد ؾمـيهق أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ قمٌداهلل اًمطفامين اًمـقًوسمقري- و

،  ـمؾى اًمعؾؿ مـ صغره سموقمتـوء واًمده وظموًمف (هـ727) وقمنميـ وصمالصمامئي

 ومو وراء اًمـفر-، وظمراؾمون ، واحلجوز ، صمؿ رطمؾ مـ كقًوسمقر إمم اًمعراق 

 : : مـ أؿمفر ممًمػوت احلويمؿ اعمطٌققمي ممًمػوشمف

 معرومي قمؾقم احلديٌ- ,2             اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم- ,7

وَصغما قمؾقف  (هـ408) مخس وأرسمعامئي رمحف اهلل ؾمـي شمقذم:  ووموشمف

 اًمؼويض أسمقسمؽر احلػمي-

 دـ(431-336افتعريف باحلاؾظ أيب كعقم )

هق أسمق كعقؿ أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ إؾمحوق اعمفراين 

ًٍ وصمالصملم وصمالصمامئي ، وًمد ؾمـي إصٌفوين وشمؾؼك أول إضموزة  (هـ779) ؾم

 وىمد روى قمـ مشوهػم قمؾامء قمٍمه ومـفؿ اًمطؼماين-،  وقمؿره أرسمع ؾمـقات

 : اعمطٌققمي أيب كعقؿ إصٌفوينمـ أؿمفر ممًمػوت  : ممًمػوشمف

      اعمًتخرج قمغم اًمٌخوري-  ,2  طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء-  ,7

          معرومي اًمصحوسمي-    ,4                         ذيمر أظمٌور أصٌفون-   ,7

 مًؾؿ- اعمًتخرج قمغم ,8

  صمالصملم وأرسمعامئي ؾمـي،  حرمٍ ـشمقذم أسمق كعقؿ إصٌفوين ذم مُ  : ووموشمف
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 ؾمـي(-4>)أرسمًعو وشمًعلم قمـ قمؿر سمؾغ  (هـ470)

 دـ(458 – 384افتعريف باإلمام افبقفؼي )

 هق أسمقسمؽر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ قمٌداهلل اًمٌقفؼل اًمـقًوسمقري

هـ( وشمـؼؾ 4;7)صمامكلم وصمالصمامئي أرسمع وؾمـي ، ، وًمد ذم ؿمعٌون (7)اخلنوضمردي

ج سمف خرا ـ، وؿمقخف اًمذي شمَ  واحلجوز، واًمعراق ، ذم ـمؾى احلديٌ إمم ظمراؾمون 

 ذم احلديٌ اإلموم احلويمؿ-

ومؿـ أؿمفر يمتٌف  = اًمعديد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي ٌقفؼلاًم أًمػ : ممًمػوشمف

 : اعمطٌققمي

 اًمزهد- , 7            -ؿمعى اإليامن ,2        -ــ اًمٌقفؼل اًمؽؼمىؾم ,7

                   -مـوىمى أمحد ,9   -مـوىمى اًمشوومعل ,8ؾمــ اًمٌقفؼل اًمصغرى-   ,4

 -اعمدظمؾ ,>إؾمامء واًمصػوت-    ,;       -معرومي اًمًــ وأصمور ,:

إٓ وًمؾشوومعل ذم قُمـؼف ِمـاي إٓ  وومعلـ ؿم: )مو مِ  ىمول إموم احلرملم 

 مذهٌف وأىموويؾف(- ةِ ٍَم = ًمتصوكقػف ذم كُ  ي، ومننا ًمف قمغم اًمشوومعل ِمـا  اًمٌقفؼل

، اًمعوذ مـ  سمـقًوسمقر يقم اًمًًٌرمحف اهلل فؼل ـاًمٌقشمقذم :  ووموشمف

مُحؾ إمم و (ـه;48صمامٍن ومخًلم وأرسمعامئي )ؾمـي ، إومم  ىامدـضم

 -= ًمقدومـ ومقفو ظمنوضمرد

                                                 

اًمراء ، وؾمؽقن اًمقاو ، ويمن اجلقؿ ،  سمضؿ اخلوء ، وؾمؽقن اًمًلم ، وومتح ,ظُمَنوضِمْرد  (7)

 - : ىمريي مـ ىمرى سمقفؼ ، وسمقفؼ : ِمـ كقاطمل كقًوسمقر ,وؾمؽقن اًمراء ، آظمرهو اًمدال اعمفؿؾي 
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 دـ(463 – 392) افتعريف باخلطقب افبغدادي

اصمـتلم  اخلطقى اًمٌغدادي- وًمد ؾمـي هق أسمقسمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً

، ويمون واًمده ظمطقٌو سمؼريي مـ ىمرى اًمعراق  (هـ2>7) وشمًعلم وصمالصمامئي

،  ، وكقًوسمقر وموهتؿ سمقًمده مـ صغره- وًمؼد رطمؾ ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم اًمٌٍمة

  ، واًمؼدس- ، ودمشؼ ، واحلجوز ، واًمؽقومي ، واًمشوم وأصٌفون

اًمٌخوري قمغم يمريؿي  ىمرأ صحقح ، وًمشدة طمرصف قمغم ـمؾى احلديٌ

ف أيوم- ويمون طمريًصو قمغم وىمتف طمتك ذيمروا أكا  ذم مخًيِ  (7)سمـً أمحد اعمروزيي

 طوًمعف-ضمزء يُ  دهِ ؿٌم ذم اًمطريؼ وذم يَ يَ 

ؾؿطٌقع مـفو ـاو،  خلطقى اًمٌغدادي مو يؼورب موئي يمتوبأًمػ ا : ممًمػوشمف

 : فوـومؿِ  =ىمؾقؾ

 شمؼققد اًمعؾؿ- ,2                                              شموريخ سمغداد- ,7

                  اًمرطمؾي ذم ـمؾى احلديٌ- ,4                شمقوقح أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ- ,7

 اًمػؼقف واعمتػؼف- ,9 اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمًومع- ,8

                                                 

اًمشقخي اًمعوعمي اًمػووؾي اعمًـدة أم اًمؽرام  يمريؿي سمـً أمحد سمـ حمؿد سمـ طموشمؿ اعمروزيي هل  (7)

ويموكً إذا روت  ، ؿقفـل صحقح اًمٌخوريً مـ أيب اهلقثؿ اًمؽشعَ ؾمؿِ  ، اعمجوورة سمحرم اهلل

مرة سمؼراءة أيب  =روت اًمصحقح مرات يمثػمة ، وهلو ومفؿ ومعرومي مع اخلػم واًمتعٌد ، ىموسمؾً سملصؾفو

هـ )ؾمػم أقمالم 497، ويموكً ووموهتو ؾمـي  وموشمً سمؽرا مل شمتزوج أسمدا ، سمؽر اخلطقى ذم أيوم اعمقؾمؿ

 [(-277.;7اًمـٌالء ]
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 اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي- ,:

 (هـ497) ئيصمالٍث وؾمتلم وأرسمعام شمقذم رمحف اهلل سمٌغداد ؾمـي : ووموشمف

 تف-وصقا  َى ًَ طَم  (7)ودومـ سمجـى سمنِْمِ احلوذم

 دـ(463-368) افتعريف باإلمام ابن ظبدافز

ؿري إكدًمز قمٌداهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌداًمؼم اًمـ  هق أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ 

وـمؾى اًمعؾؿ مـ  (هـ;79 صمامٍن وؾمتلم وصمالصمامئي ) ، وًمد ؾمـي لـاًمؼرـمٌ

، ومٌعد أن يمون سمغرب  ًمػتـي، وىمد رطمؾ مـ ىمرـمٌي عمو طمدصمً ا صغره

، ومل يؽـ ٓسمـ قمٌداًمؼم كصقى مـ اًمرطمؾي ذم  ل إمم ذىمفوإكدًمس حتقا 

 ـمؾى احلديٌ-

،  ، طمتك سمرع ذم اًمعؾقم وًمؼد شمتؾؿذ اسمـ قمٌداًمؼم قمغم ؿمققخ قمٍمه

 ـ مشوهػم شمالمقذه اسمـ طمزم-، ومِ  ومؼصده ـمالب اًمعؾؿ

و ديـو صمؼي متؼـًو قمالمي : )يمون إمومً  اًمعؾامء ومؼول اًمذهٌلقمؾقف وًمؼد أصمـك 

ًٓ  شمٌوعاصوطمى ؾمـي و ، متٌحًرا ، صمؿ  و ومقام ىمقؾو فموهريً  أصمريً ، ويمون أو

ٍ إمم ومؼف اًمشوومعل ذم مًوئؾحقا ـشم  -(ل موًمؽقًو مع مقؾ سملم 

 : ـ أؿمفرهوٓسمـ قمٌداًمؼم اًمعديد مـ اًمؽتى اًمـوومعي ومؿِ  : ممًمػوشمف

                                                 

يمـقتف  ، سمـ احلورث سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمطوء سمـ هالل اعمروزي كزيؾ سمغداد: هق سمنم  احلوذم سمنِم (7)

مرسمقو ، وهق مـ مشوهػم اًمزهود ، ويمون مـ رواة اًمًـي اعمطفرة ، شمقذم ؾمـي  صمؼي ىمدوة ، يمون أسمق كٍم

 هـ-:22
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 مـ اعمعوين وإؾموكقد- اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل ,7

ومقام شمضؿـف اعمقـمل مـ معوين اًمرأي ، ٓؾمتذيمور عمذاهى قمؾامء إمصور ا ,2

 وأصمور-

 آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب-  ,7

 ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف- ,4

 -اًمدرر ذم اظمتصور اعمغوزي واًمًػم ,8

 وء اعمعرووملم سموًمؽـك-ـأؾمؿ  ,9

صمالٍث وؾمتلم ًمقؾي اجلؿعي ؾمؾخ رسمقع إول ؾمـي  شمقذم رمحف اهلل : ووموشمف

و وشمًعلم يقم ووموشمف  هُ ؿرُ هـ( ويمون قمُ 497)ئي وأرسمعام ًً  ؾمـي( ومخًي أيوم-8>)مخ

 دـ(597 – 511) افتعريف باإلمام ابن اجلوزي

اًمٌغدادي،  (7)ل اًمٌؽريؿِ قْ و أسمقاًمػرج قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي اًمتا ه

 ؾمـي : وىمقؾ (هـ;80) صمامٍن ومخًامئي اظمتؾػ ذم شموريخ وٓدشمف ومؼقؾ: ؾمـي

أمو  (هـ877) إطمدى قمنمة ومخًامئي ؾمـي : وىمقؾ (هـ870) يقمنم ومخًامئ

، ومتقًمتف أمف  ، وشمقذم واًمده وقمؿره صمالث ؾمـقات مقوع وٓدشمف ومقًمد سمٌغداد

ًٓ  ومرقمتف أطمًـ رقمويي، ظمصقصو أنا  ـ ، ومِ  ا وومػمً واًمده ىمد ظمؾاػ ًمف مو

ح قمجوئى اسمـ اجلقزي ؿمغػف سمؿطوًمعي اًمؽتى مـذ سمدايي ـمؾٌف ًمؾعؾؿ- ومؼد سا 

                                                 

 أيب سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل قمـف وأرووه-اًمصحويب اسمـ اجلقزي إمم احلوومظ يـتًى  (7)
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 ومٍمُت )، صمؿ حُيدصمـو قمـ كتقجي ذًمؽ سمؼقًمف:  كف ـموًمع قمنميـ أًمػ جمؾدأ

 (7)-(اًمطالب وهلل احلؿد ؿَ اِمَ  ، واطمتؼرُ  ي مو اًمـوس ومقفزرِ اؾمتَ 

 ، واحلديٌ أًماػ اسمـ اجلقزي ذم يمثػم مـ اًمػـقن مـفو: اًمتػًػم : ممًمػوشمف

،  ، واًمطى، واًمشعر ، واًمريووقوت ، واًمققمظ ، واًمعؼوئد ، وإصقل

 : أؿمفر يمتٌف ـْ ، ومِ  ، واجلغراومقو اًمتوريخو

 اًمتحؼقؼ ذم أطموديٌ اخلالف- ,2       زاد اعمًػم ذم قمؾؿ اًمتػًػم- ,7

 يمتوب اعمقوققموت-  ,4      اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي- ,7

 أظمٌور اًمـًوء- ,9                               اعمـتظؿ ذم اًمتوريخ- ,8

ٌَف اًمتشٌ ,:  قف سمليمػ اًمتـزيف واًمرد قمغم اعمجًؿلم-دومع ؿُم

ؾمٌع وشمًعلم ومخًامئي ؾمـي ، شمقذم رمحف اهلل ذم رمضون :  ووموشمف

 ودومـ سمٌغداد-  (هـ:>8)

 دـ(643 – 577) افتعريف باإلمام ابن افصماح

قمؿرو قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ اًمُؽردي اًمشفرزوري اعمشفقر سموسمـ  هق أسمق

، (2)سمؼريي ذظمون (هـ::8) ؾمٌٍع وؾمٌعلم ومخًامئي، وًمد ؾمـي  اًمصالح

،  ، ودمشؼ ، ومرو ، وكقًوسمقر ، وسمغداد ورطمؾ ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم اعمقصؾ

                                                 

 (-440)صقد اخلوـمر  (7)

 : ىمريي مـ ىمرى إرسمؾ سموًمعراق- َذظَمون (2)
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وًمؼد اؾمتؼر سمدمشؼ وشمقمم شمدريس احلديٌ اًمنميػ هِبو ذم دار احلديٌ 

: )مو  ، ومـ قمظقؿ مو ىمقؾ ذم شمرمجتف ىمقًمف متحدصمو سمـعؿي رسمف قمؾقف إذومقي

ًُ صغػمة ذم قمُ   ؿري ىمط(-ومعؾ

 : مـ أؿمفر ممًمػوشمف اعمطٌققمي:  ممفػاته

ومحويتف مـ اإلؾمؼوط ، صقوكي صحقح مًؾؿ مـ اإلظمالل واًمغؾط  ,7

 واًمًؼط-

 قمؾقم احلديٌ اعمشفقر سمـ )مؼدمي اسمـ اًمصالح(- ,2

 ومتووى اسمـ اًمصالح- ,7

ودومـ  (هـ947) صمالٍث وأرسمعلم وؾمتامئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي : ووموشمف

 سمؿؼوسمر اًمصقومقي سمدمشؼ-

 دـ(676 – 631) ـوويافتعريف باإلمام اف

إطمدى  ، وًمد سمـقى ؾمـي هق أسمقزيمريو حيقك سمـ ذف سمـ مري اًمـقوي

،  ، واًمتصـقػ وٓزم آؿمتغول سمطؾى اًمعؾؿ (هـ977) وصمالصملم وؾمتامئي

، واًمصؼم قمغم  ، واًمذيمر ، واًمصقوم ، وإوراد ، واًمعٌودة نم اًمعؾؿـوك

 أظموف أنْ ):  ور ىموئال، طمتك مـع كػًف مـ أيمؾ اًمػويمفي واخلق اعمعقشي اخلشـي

 -(رـم ى ضمًؿل وجيؾى اًمـقميُ 

 : ، وىمد اؿمتفرت معظؿ يمتٌف ومؿـفو أًمػ اًمعديد مـ اًمؽتى:  ممًمػوشمف
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 اًمتٌقون ذم آداب محؾي اًمؼرآن- ,2                 ذح صحقح مًؾؿ- ,7

 ريوض اًمصوحللم-   ,4         اإلرؿمود ذم قمؾقم احلديٌ- ,7

 يمتوب إذيمور- ,9                        إؾمامء واًمؾغوت- ,8

 إرسمعلم اًمـقويي- ,:

ًٍ وؾمٌعلم وؾمتامئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي:  ووموشمف ودومـ سمـقى  (هـ9:9) ؾم

 . ـ أرض اًمشوممِ 

 دـ(712 - 625) افتعريف باإلمام ابن دؿقق افعقد

،  اًمػتح حمؿد سمـ قمكم سمـ وهى اًمؼشػمي اعمـػؾقـمل اعمٍمي هق أسمق

سمًوطمؾ مديـي يـٌُع مـ أرض  (هـ928) وؾمتامئيمخٍس وقمنميـ  وًمد ؾمـي

احلجوز، وملظمذه واًمده وضمعؾ يطقف سموًمؽعٌي ويدقمق اهلل أن جيعؾف قموعمو 

، صمؿ  قمومال، ويمون سمدايي ـمؾٌف ًمؾعؾؿ قمغم يد واًمده ويمون موًمؽل اعمذهى

، ومحؼؼ اعمذهٌلم اعموًمؽل  شمتؾؿذ قمغم يد اًمشقخ قمزاًمديـ اسمـ قمٌداًمًالم

 احلديٌ إمم دمشؼ واإلؾمؽـدريي- واًمشوومعل- ورطمؾ ذم ـمؾى

 : ـ أؿمفر يمتى اسمـ دىمقؼ اًمعقدمِ :  ممًمػوشمف

 اىمتـوص اًمًقاكح- ,2        يمتوب اإلموم )ذم أطموديٌ إطمؽوم(- ,7

 إطمؽوم إطمؽوم ذم ذح قمؿدة إطمؽوم- ,7

          آىمؽماح ذم معرومي آصطالح- ,4
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ودومـ  (هـ02:) اصمـتلم وؾمٌعامئي شمقذم رمحف اهلل شمعومم ؾمـي:  ووموشمف

 سموًمؼراومي اًمصغرى-

 دـ(742 – 654افتعريف باإلمام ادزي )

هق أسمقاحلجوج يقؾمػ سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ يقؾمػ اًمُؼَضوقمل اًمؽؾٌل 

أرسمٍع ومخًلم  اعمزي، وًمد سمظوهر طمؾى ذم اًمعوذ مـ رسمقع أظمر ؾمـي

وكشل ذم سمؾدشمف )اعمزة( ومحػظ اًمؼرآن وشمػؼف قمغم اعمذهى  (هـ984) وؾمتامئي

، صمؿ ادمف إمم قمؾقم احلديٌ  ، واقمتـك سموًمؾغي واًمـحق واًمٍمف علاًمشووم

، ومقزم اًمتدريس ذم دار احلديٌ  اًمنميػ ومؼمع وصور مـ يمٌور رضموًمف

، طمومؾ رايي اًمًـي  : )طموومظ زموكـو ، وىمول قمـف اًمًٌؽل إذومقي سموًمشوم

 ، واًمؼوئؿ سملقمٌوء هذه اًمصـوقمي(- واجلامقمي

 : ، ومؿـ ممًمػوشمف ـ مراضمع قمؾؿ اًمرضمولُيعد احلوومظ اعمزي مِ :  ممًمػوشمف

 هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول- ,7

 حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف- ,2

، ؿزي يقم اًمًًٌ اًمثوين قمنم مـ ؿمفر صػر ـشمقذم احلوومظ اًم : ووموشمف

وُصكم  قمؾقف سموجلومع إمقي   (هـ42:) اصمـتلم وأرسمعلم وؾمٌعامئي ؾمـي

 سمدمشؼ يقم إطمد-
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 دـ(748 – 673) فذدبيافتعريف باإلمام ا

صمالٍث  وًمد سمدمشؼ ؾمـي،  هق أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ أمحد اًمؽميمامين اًمذهٌل

، ورطمؾ ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم  وؾمؿع احلديٌ مٌؽًرا (هـ9:7) وؾمٌعلم وؾمتامئي

 ، طمتك صور ممـ ُيشور إًمقف سموًمٌـون ذم احلديٌ اًمنميػ وقمؾقمف-  يمثػم مـ اًمٌؾدان

،  = اعمزي عيـذم ومـقن احلديٌ قمغم أرسم ٌل قن قمقوصمُ : اعمحد   ىمول اًمًققـمل

 ، واسمـ طمجر- ، واًمعراىمل واًمذهٌل

، ظمصقصو ذم  : ُيعد اإلموم اًمذهٌل مـ اعمؽثريـ ذم اًمتلًمقػ ممًمػوشمف

 : ، ومؿـ أؿمفر ممًمػوشمف ذم ذًمؽ وقمؾؿ اًمرضمول، اًمتوريخ 

 شمذيمرة احلػوظ- ,2                                   شموريخ اإلؾمالم- ,7

 اًمعؼم ذم ظمؼم مـ همؼم- ,4                               أقمالم اًمـٌالء-ؾمػم  ,7

 اعمغـل ذم اًمضعػوء- ,9               اًمؽوؿمػ ذم شمراضمؿ اًمرضمول- ,8

 اًمرضمول- كؼدمقزان آقمتدال ذم  ,:

 وئيـصمامٍن وأرسمعلم وؾمٌعؿ شمقذم رمحف اهلل شمعومم سمدمشؼ ؾمـي : ووموشمف

 -(هـ;4:)

 دـ(751 – 691) افؼقم افتعريف باإلمام ابن

رقمل اًمدمشؼل، قُمرف سموسمـ  هق أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب اًمز 

وؾمؿع مـ  (هـ7>9) إطمدى وشمًعلم وؾمتامئي ، وًمد ؾمـي ىَمق ؿ اجلَْقِزياي
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،  ، وٓزم اًمشقخ شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقي اًمشفوب اًمـوسمؾز ووموـمؿي سمـً ضمقهر

 ، واًمعرسمقي وهمػمهو- واًمػؼف،  ، وإصقل ويمون ًمف معرومي سموًمتػًػم

 : ممًمػوشمف ومؿـ،  اسمـ اًمؼقؿ مـ اعمؽثريـ ذم اًمتلًمقػ عد  : يُ  ممًمػوشمف

 اضمتامع اجلققش اإلؾمالمقي- ,7

 إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم- ,2

 -مدارج اًمًوًمؽلم ,7

 يمتوب اًمروح- ,4

 زاد اعمعود- ,8

 اًمصقاقمؼ اعمـزًمي قمغم اجلفؿقي واعمعط ؾي- ,9

         ذم أطمؽوم اعمقًمقد-حتػي اًمَقدود  ,:

 إطمدى ومخًلم وؾمٌعامئي شمقذم رمحف اهلل شمعومم سمدمشؼ ؾمـي : ووموشمف

 ودومـ سمؿؼؼمة اًمٌوب اًمصغػم- (هـ87:)

 دـ(756-683افتعريف باحلاؾظ تؼي افدين افسبؽي )

، وًمد ذم صػر م اًمًٌؽلاما ـهق أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌداًمؽوذم سمـ قمكم سمـ شم

و ؾقً غ يمُ واقمتـك سمف واًمداه طمتك شمػرا  (هـ7;9) يصمالٍث وصمامكلم وؾمتامئ ؾمـي

، ومـ أؿمفر ؿمققظمف ذم  شمػؼف ذم صغره قمغم يد واًمده د، وىم ًمطؾى اًمعؾؿ

وىمرأ احلديٌ قمغم احلوومظ ذف اًمديـ  ، اًمـحق أسمقطمقون  إكدًمز
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،  ، وأظمذ اًمتصقف قمـ شموج اًمديـ اسمـ قمطوء اهلل اإلؾمؽـدري اًمدمقوـمل

، وىمد خترج سمف  ؼوهرة واإلؾمؽـدريي ودمشؼوأظمذ اًمعؾؿ قمغم يد مشويخ سموًم

، وهبوء  شموج اًمديـ قمٌداًمقهوب اًمًٌؽل : مـفؿ وًمداه= مـ اًمتالمقذ اًمؽثػم 

 اًمديـ أمحد اًمًٌؽل-

، ومال يؼػ قمغم مًلًمي  ؾمقاول يمون ًمتؼل اًمديـ اًمًٌؽل ىمؾؿٌ  ممًمػوشمف:

 عً شمؾؽ ذم يمتوب، وىمد مُج  همريٌي أو مشؽؾي إٓ ويمًمػ ومقفو يمتوسًمو مًتؼال

 ضمومع ؾُمِؿل )ومتووى اًمًٌؽل( وِمـ اًمؽتى اًمتل مل شمطٌع وؿـ اًمػتووى:

 اًمًقػ اعمًؾقل قمغم مـ ؾمى اًمرؾمقل- ,7

 اًمؽالم قمغم طمديٌ )إذا موت اسمـ آدم اكؼطع قمؿؾف إٓ مـ صمالث(- ,2

 ؿمػوء اًمًؼوم ذم زيورة ظمػم إكوم- ,7

ذم اًمثوًمٌ مـ مجودى شمقذم مرًوو ؿمديًدا سمدمشؼ، وىمد  َض رَ مِ  : ووموشمف

، ودومـ سمٌوب  سموًمؼوهرة (هـ89:) ؾمً ومخًلم وؾمٌعامئي ؾمـيَ  أظمرة

 قمؾقف-  اهلل شمعومم يرمحوم ، اًمـٍم

 دـ(774 – 711) افتعريف باحلاؾظ ابن ـثر

هق أسمقاًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدمشؼل، وًمد ؾمـي 

وعمو سمؾغ أرسمع  ,ذق دمشؼ  ,سمؼريي جمدل  (هـ07:إطمدى وؾمٌعامئي )

ف ذم سمدايي أمره، واًمده، ومرسموه أظمقه اًمشقخ قمٌداًمقهوب وسمف شمػؼا  قذمؾمـقات شمُ 
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ًٍ وؾمٌعامئي صمؿ اكتؼؾ إمم دمشؼ ؾمـي ف قمغم يد اًمشقخ اسمـ وشمػؼا  (هـ09:) ؾم

ـُ يمثػم اًمشققخ اًمذيـ ٓزمفؿ  فرأؿم ـْ ، ومِ  اًمػريموح ،  اًمشقخ يقؾمػ اعمزياسم

 ج سموسمـتف-وًمؼد شمزوا 

 ت مـ أؿمفرهو:: ٓسمـ يمثػم اًمعديد مـ اعممًمػو ممًمػوشمف

 اًمٌدايي واًمـفويي- ,2                         اظمتصور قمؾقم احلديٌ- ,7

 ضمومع اعمًوكقد- ,4                             شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ- ,2

 (هـ4::) أرسمع وؾمٌعلم وؾمٌعامئي شمقذم رمحف اهلل شمعومم ؾمـيَ  : ووموشمف

 - (ؾمـي 4:)وقمؿره أرسمع وؾمٌعقن 

 دـ(816 - 725) راؿيافتعريف باحلاؾظ افع

مخٍس  ، وًمد سموًمؼوهرة ؾمـي هق أسمقاًمػضؾ قمٌداًمرطمقؿ سمـ احلًلم اًمُؽردي

، وطمػظ  شمقذم واًمده وهق ذم اًمثوًمثي مـ قمؿره (هـ28:) وقمنميـ وؾمٌعامئي

، وأىمٌؾ قمغم  ، صمؿ طمػظ اًمتـٌقف ًمؾشػمازي اًمؼرآن وًمف مـ اًمعؿر صمامين ؾمـلم

ديـ اسمـ مجوقمي سملن َيٍمف ، ومـصحف ؿمقخف قمز اًم قمؾقم اًمؾغي واًمؼراءات

 امتف إمم قمؾقم احلديٌ ومػعؾ-

 ، مـ أؿمفرهو: اًمعديد مـ اعممًمػوت ذم قمؾؿ احلديٌ واًمتخريٍ أًمػ:  ممًمػوشمف

 عمو أـمؾؼ وأهمؾؼ مـ يمتوب اسمـ اًمصالح- يضوحاًمتؼققد واإل  ,7

 اًمتٌٍمة واًمتذيمرة اعمشفقرة سمـ )أًمػقي احلديٌ(-  ,2
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 اإلطمقوء مـ إظمٌور- اعمغـل قمـ محؾ إؾمػور ذم ختريٍ مو ذم  ,7

 ىمرة اًمعلم سمقوموء اًمديـ- ,8        ـمرح اًمتثريى- ,4

 ي اًمؼرب إمم حمٌي اًمعرب-جا حَم   ,9

 اعمقرد اهلـل ذم اعمقًمد اًمًـل-  ,:

ًٍ وصمامكامئي ) شمقذم رمحف اهلل سموًمؼوهرة ؾمـي : ووموشمف  .(هـ09; ؾم

 دـ(852 - 773)  افتعريف باحلاؾظ ابن حجر افعسؼماين

أمحد سمـ قمكم اًمؽـوين اًمعًؼالين، اعمٍمي اعمقًمد واًمـشلة هق أسمقاًمػضؾ 

وه واًمده سمليب ويمـا  (هـ7::) صمالٍث وؾمٌعلم وؾمٌعامئي واًمقوموة- وًمد ؾمـي

واًمده شمقذم وهق ذم  = ٕنا  وـ، وكشل يتقؿً  و سمٌعض ىمضوة مؽيشمشٌفً = اًمػضؾ 

ل ، ومـشل حتً وصويي زيم ومؼد موشمً ىمٌؾ واًمده فُ ، أمو أم   اًمراسمعي مـ قمؿره

، وقمـد مو سمؾغ إطمدى قمنمة ؾمـي أظمذه زيمل اًمديـ  أيب سمؽر اخلرويب اًمديـ

ؼدس، وقمـد مو قمود إمم مٍم سمدأ رطمؾتف ـ، ومجوور سمؿؽي واًم اخلرويب ًمؾحٍ

، وخمتٍم اسمـ احلوضمى ذم  = ومحػظ قمؿدة إطمؽوم ًمؾؿؼدد اًمعؾؿقي

،  ، وأًمػقي اسمـ موًمؽ ، وأًمػقي اًمعراىمل ، ومؾحي اإلقمراب ًمؾفروي إصقل

 واًمتـٌقف ًمؾشػمازي-

، ًمؽـ أؿمفر ؿمققظمف ذم احلديٌ  : ىمرأ قمغم يمثػم مـ اًمشققخ ؿمققظمف

ًٍ وصمامكامئي اًمنميػ هق زيـ اًمديـ اًمعراىمل   هـ( ومؼد 09;)اعمتقرم ؾمـي ؾم



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 

72 

 ٓزمف قمنم ؾمـقات-

أًمػ احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ممًمػوت شمزيد قمغم موئي  : ممًمػوشمف

 وإًمقؽ سمعًضو مـفو:و، ذم مقاوقع خمتؾػي، ومخًلم مصـػً 

 سمؾقغ اعمرام ذم أدًمي إطمؽوم- ,2        اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي- ,7

 اًمدرر اًمؽومـي ذم أقمالم اعموئي اًمثومـي- ,4          هتذيى اًمتفذيى- ,7

اًمؼقل اعمًدد ذم اًمذب قمـ  ,9   ومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوري ,8

 اعمًـد-

 ُكخٌي اًمِػَؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر- ,:

ودومـ سمؽمسمي  (هـ82;) اصمـتلم ومخًلم وصمامكامئي شمقذم رمحف اهلل ؾمـي : ووموشمف

 -رمحف اهلل اًمؾقٌ سمـ ؾمعد رَب سمـل اخلرويب ىمُ 

 دـ(912 – 831افتعريف باإلمام افسخاوي )

إصؾ، اًمؼوهري اعمقًمد،  (7)هق أسمقاخلػم حمؿد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًخووي

وكشل  (هـ77;) كامئيإطمدى وصمالصملم وصمام كزيؾ احلرملم اًمنميػلم- وًمد ؾمـي

، وأظمقاه قمٌداًمؼودر وأسمقسمؽر ـمؾٌي  ومقاًمده طموومظ ًمؽتوب اهلل = ذم سمقئي قمؾؿقي

، ومؾؿ يٌؾغ أرسمع ؾمـقات  ، ومؽمقمرع ذم أطمضون هذه إهة اًمؽريؿي قمؾؿ

: قمؿدة إطمؽوم  ، وطمػظ مـ اعمتقن يمثػما مـفو طمتك طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ

                                                 

 سمؾدة همريب اًمػًطوط سمؿٍم- (ؾمخو)اًمًخووي: كًٌي إمم  (7)
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، وأًمػقي اسمـ  ًمتـٌقف ًمؾشػمازي، وا ، ومـفوج اًمطوًمٌلم ًمؾـقوي ًمؾؿؼدد

 ، وكخٌي اًمػؽر ٓسمـ طمجر- ، واًمشوـمٌقي موًمؽ

اًمًخووي قمغم ـمؾى اًمعؾؿ مـ صغره طمتك احلوومظ : طمرص  ؿمققظمف

، ًمؽـ ؿمقخف اعمالزم ًمف واعمتخرج سمف هق  زاد ؿمققظمف قمغم أرسمعامئي ؿمقخ

 احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين-

و راصمً شمُ  َػ ، وظمؾا  : أًمػ اًمًخووي ىمٌؾ سمؾقهمف اًمعنميـ ؾمـي ممًمػوشمف

 : ـ أؿمفر يمتٌف اعمطٌققمي، ومِ  او يمٌػمً قمؾؿقً 

 اإلقمالن سموًمتقسمقخ قمغم مـ ذم اًمتوريخ- ,7

 اًمتحػي اًمؾطقػي ذم شموريخ اعمديـي اًمنميػي- ,2

 اجلقاهر واًمدرر ذم شمرمجي اًمشقخ اسمـ طمجر- ,7

 اًمضقء اًمالمع ٕهؾ اًمؼرن اًمتوؾمع- ,4

 ومتح اعمغقٌ ذح أًمػقي احلديٌ- ,8

 سمقون يمثػم مـ إطموديٌ اعمشتِفرة قمغم إًمًـي-اعمؼوصد احلًـي ذم  ,9

 اًمؼقل اًمٌديع ذم اًمصالة قمغم احلٌقى اًمشػقع- ,:

 ودومـ رمحف  (هـ02>) اصمـتلم وشمًعامئي شمقذم سموعمديـي اعمـقرة ؾمـي : ووموشمف

 اهلل شمعومم سموًمٌؼقع-

 دـ(911 - 849) افتعريف باإلمام افسقوضي



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 

74 

ٕؾمققـمل- وًمد هق أسمقاًمػضؾ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اخلضػمي ا

، ومل يٌؾغ صمامين ؾمـقات طمتك طمػظ اًمؼرآن  هـ، كشل يتقاًم >4;سموًمؼوهرة ؾمـي 

 واعمغرب-، واهلـد ، واحلجوز ، ، وؾموومر ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم اًمشوم   اًمؽريؿ

ختؾػي، وًمؼد اًمًققـمل ذم معظؿ ومـقن اًمعؾقم اعماحلوومظ أًمػ  : ممًمػوشمف

، واًمػؼف ، واحلديٌ، ػًػم : اًمت ظمصقًصوعؾقم خمتؾػ اًم اؿمتفر شمٌحره ذم 

أرسمعامئي وىمد ذيمر سمريمؾامن ًمإلموم اًمًققـمل ،  واعمعوين واًمٌديع، واًمـحق 

 ـ أؿمفر يمتٌف:ومِ  ممًمًػو( 478)ومخًي قمنم 

 ـمٌؼوت احلػوظ-  ,2      مجع اجلقامع اعمشفقر سمـ )اجلومع اًمؽٌػم(- ,7

        شمدريى اًمراوي- ,4    اًممًمئ اعمصـققمي ذم إطموديٌ اعمقوققمي- ,7

 اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن- ,9          اًمدر اعمـثقر ذم اًمتػًػم سموعملصمقر- ,8

                                                   طمًـ اعمحورضة- ,;        -ضمـل اجلـوس ذم ومـ اًمٌديع وآىمتٌوس ,:

 ؾػوء- شموريخ اخل ,70                          -ذح ؿمقاهد مغـل اًمؾٌقى ,>

 اعمزهر ذم قمؾقم اًمؾغي-,72         -وقء اًمصٌوح ذم ًمغوت اًمـؽوح ,77

 كزهي اجلؾًوء ذم أؿمعور اًمـًوء- ,77

 إطمدى ؾمـي ، شموؾمع مجودى إومم ر ًمقؾي اجلؿعيحَ ذم ؾَم شمقذم :  ووموشمف       

، ويمون قمؿره يقم ووموشمف  ذم مـزًمي سمرووي اعمؼقوس (هـ77>) قمنمة وشمًعامئي

 -ومرمحي اهلل قمؾقف (ؾمـي 97)إطمدى وؾمتلم 
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 دـ(1182 – 1159) افتعريف باإلمام ابن األمر افصـعاين

هق حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صالح إمػم اًمؽحالين اًمصـعوين- وًمد 

صمؿ اكتؼؾ مع واًمده إمم  (7)سمؽحالن (هـ>708) شمًٍع ومخًلم وأًمػ ؾمـي

قمغم وىمرأ احلديٌ ، ، صمؿ رطمؾ إمم مؽي واعمديـي  صـعوء وملظمذ قمـ قمؾامئفو

 مشوهػم قمؾامئفو-

 : أؿمفر ممًمػوت اسمـ إمػم اًمصـعوين ـْ : مِ  ممًمػوشمف

 اًمعدة ذح اًمعؿدة- ,2    شمقوقح إومؽور عمعوين شمـؼقح إكظور- ,7

 ؾمٌؾ اًمًالم- ,4                        صمؿرات اًمـظر ذم قمؾؿ إصمر- ,7

 ديقان ؿمعر- ,9                                                 مـحي اًمغػور- ,8

 (هـ2;77) اصمـتلم وصمامكلم وموئي وأًمػ شمقذم رمحف اهلل ؾمـي:  ووموشمف

 .ودومـ سمؿؼؼمة ظمزيؿي سمصـعوء

 دـ(1251 – 1172) افتعريف باإلمام افشوـاين

اصمـتلم  هق حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌداهلل اًمشقيموين، وًمد ؾمـي

ختؿ اًمؼرآن قمغم وكشل سمصـعوء وم (2)سمشقيمون (هـ77:2) وؾمٌعلم وموئي وأًمػ

، يمام  ، وطمػظ متـ إزهور ذم اًمػؼف اًمزيدي سمـ قمٌداهلل اهلٌؾااًمػؼقف طمًـ 

                                                 

، سمقـف وسملم ذمور صمامكقي  ـ أؿمفر خموًمقػ اًمقؿـخالف مِ ـ: كًٌي إمم يُمحالن وهق مُ  اًمؽحالين (7)

 (-4.997ئؾفو )، وسمقـف وسملم صـعوء أرسمعي وقمنمون ومرؾمًخو- جمؿقع سمؾدان اًمقؿـ وىمٌو ومراؾمخ

ًٌو مـ صـعوء- إطمدى ىمٌوئؾ ظمقٓن  : ىمريي مـ ىمرى اًمًحومقي  ؿمقيمون (2)  شمؼع ىمري
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، وشمؾخقص  ، واًمؽوومقي واًمشوومقي ٓسمـ احلوضمى طمػظ اعمؾحي ًمؾحريري

، ومـظقمي  ، ومـظقمي اجلزري ذم اًمؼراءات اًمؼزويـل ذم قمؾقم اًمٌالهمي

 اإلجيل- ، وآداب اًمٌحٌ واعمـوفمرة ًمؾعضد اجلزار ذم اًمَعروض

طمتك  قمغم مذهى اإلموم زيد سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ،يمون اًمشقيموين 

يمتوسمف  َػ ، وأًما  ، ومخؾع َرسمَؼي اًمتؼؾقد وادقمك آضمتفود اشمًع ذم اًمعؾقم

ًٌ ، مُ  اًمًقؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزهور و سموًمـظر ذم إدًمي وشمرك طوًم

 آضمتفود اعمطؾؼ- فُ اًمزيديي ومل ُيًؾاؿ ًماًمًودة قمؾقف  ، ومردا  اًمتؼؾقد

 ؿـ أؿمفرهو:وم،  ، ومعظؿفو حمػقظ مـ اًمؽتى ؾشقيموين يمثػمًم : ممًمػوشمف

امع- ,7 ًا                                           ومتح اًمؼدير- ,2    إسمطول دقمقى اإلمجوع قمغم حتريؿ اًم

 إرؿمود اًمػحقل- ,4           ذح اًمصدور ذم حتريؿ رومع اًمؼٌقر-  ,7

 كقؾ إوـمور ,9                        ومـتفك إرب- أدب اًمطؾى ,8

     إحتوف اعمفرة ذم اًمؽالم قمغم طمديٌ ٓ قمدوى وٓ ـمػمة- ,:

 ؿمػوء اًمعؾؾ ذم طمؽؿ اًمزيودة ذم اًمثؿـ عمجرد إضمؾ- ,;

 مخًلم وموئتلم وأًمػ شمقذم رمحف اهلل شمعومم سمصـعوء ؾمـي:  ووموشمف

 -(هـ7280)
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مصطؾحات احلديثلدم افتعريف ب  

مقاوقع كتعرف مـ  ؾمتيشمعومم ؿموء اهلل  ذم هذه اًمقطمدة ؾمـتـوول إنْ 

 : مصطؾحوت احلديٌ قمغم اًمـحق أيتقمغم أهؿ ظمالهلو 

 تعريف ظؾم مصطؾح احلديث: (1)

: قمؾؿ أصقل  مـفو= مصطؾح احلديٌ قمدة ُمًؿقوت قمؾؿ ُيطؾُؼ قمغم 

، وقمؾؿ احلديٌ درايي- ويتـوول هذا اًمعؾؿ دراؾمي إؾموكقد واعمتقن  احلديٌ

ف قمؾؿ مصطؾح احلديٌ ُيعرا  م معـو سملنا شمؼدا وىمد ـ طمقٌ ىمٌقهلو وردهو- مِ 

 أطمقال اًمًـَِد واعمتـ مـ طمقٌ اًمؼٌقل واًمرد- وعرف هبقمؾؿ سمؼقاكلم يُ لكف سم

ؾػ ، اظمت وُيطؾُؼ قمغم احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ قمدة مًؿقوت

 : ، وومقام يكم شمعريػفو اًمؾغقي وآصطالطمل اًمعؾامء ذم شمعريػفو آصطالطمل

مو أوقػ إمم ) :  ، واصطالطًمو وموحلديٌ ًمغي اجلديد : : احلديث أوًل 

 -(مـ ىمقل أو ومعؾ أو شمؼرير أو صػي= اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

  صمالصمي معوٍن هل:طؾؼ ذم آصطالح قمغم، ويُ  اخلؼم ًمغي اًمـٌل : : اخلز اثاكقً 

 مرادف ذم آصطالح عمعـك احلديٌ- (7)

وؾمؾؿ، إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  = وموحلديٌ مو أوقػ وير ًمفغَ مُ  (2)

 وؾمؾؿ- همػم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف واخلؼم مو أوقػ إمم

 = وموحلديٌ مو أوقػ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ،  أقمؿ مـف (7)
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 غم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أو همػمه- واخلؼم مو أوقػ إمم اًمـٌل ص

 : ، ويطؾؼ ذم آصطالح قمغم معـقلم امو ًمغي سمؼقي اًمٌمء : : األثر اثافثً 

 ف ذم آصطالح عمعـك احلديٌ-رادِ مُ  (7)

،  = وموحلديٌ مو أوقػ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ غوير ًمفمُ  (2)

 وإصمر مو أوقػ إمم اًمصحوسمي واًمتوسمعلم-

، أمو ذم  طؾؼ اًمًـي ذم اًمؾغي قمغم اًمطريؼي واًمًػمةشم : : افسـة ارابعً 

  ً مـ ىمقل = مو أوقػ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ) ـي آصطالح وموًم

أو ومعؾ أو شمؼرير أو صػي ظُمؾؼقي أو ظَمؾؼقي مـ مٌدأ سمعثتف إمم ووموشمف صغم اهلل 

 -(قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 :ضرق حتؿل احلديث افؼيف وأدائه ( 2)

 ( قف وؾمامقمف قمـ أهؾفأظمذ احلديٌ وشمؾؼ  ) سملكف  ؾ احلديٌعرف حتؿ  يُ 

ٌِ ًمشمؾؼل اًمتؾؿقذ ) وهق سموظمتصور  ؾ احلديٌ حؿ  ـجيقز شمَ و (قمـ ؿمقخف ؾحدي

، وجيقز  ؾ احلديٌوقمؾقف ومقجقز ًمؾصٌل حتؿ  ،  ؾ ٕدائفاًمنميػ ًمغػم اعممها 

ومؼد صمًٌ قمـ اًمًؾػ اًمصوًمح أّنؿ حُييون ،  ؾ احلديًٌمؾؽوومر حتؿ  

ـٍ ُمٌؽر ًمًامع احلديٌ أوٓدهؿ ،  ؾمؿع احلديٌ سمعض اًمؽػوريمام ،  ذم ؾِم

 وا مو ؾمؿعقه طمول يمػرهؿ- ، ومؾام أؾمؾؿقا أدا  ىمٌؾ دظمقهلؿ ذم اًمديـ اإلؾمالمل

 : ومفق شمٌؾقغ احلديٌ اًمنميػ وروايتف ًمطالسمف،  أمو أداء احلديٌ
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 : ويشؽمط ٕداء وروايي احلديٌ ذوـمو قمدة مـفو

 يي اًمًـي اعمطفرة ِمـ اًمؽوومر قمغم اإلـمالق-: ومال شُمؼٌؾ روا اإلشمام 

ًُ  افبؾوغ   ـي اعمطفرة طمتك يٌؾغ-: ومال شمؼٌؾ روايي اًمصٌل  ًمؾ

ًُ  افعدافة  ، = ٕكف همػم مممتـ قمؾقفو ـي اعمطفرة: ومال شمؼٌؾ روايي اًمػوؾمؼ ًمؾ

 واًمعداًمي ذم اإلكًون هق أنْ : ) ـ قمرف اًمعداًمي اسمـ طمٌون طمقٌ ىمولوظمػم مَ 

ٕكو متك مو مل كجعؾ اًمعدل إٓ مـ مل يقضمد  = قمي اهلليؽقن أيمثر أطمقاًمف ـمو

إذ اًمـوس ٓ ختؾق  = دلًمقس ذم اًمدكقو قمَ  اكو ذًمؽ إمم أنْ أدا  ، مـف معصقي سمحول

ًمف اأطمق ـ يمون فموهرُ مَ  سمؾ اًمعدُل  ، ظمؾؾ اًمشقطون ومقفو أطمقاهلؿ مـ ورودِ 

 -(7)(ـ يمون أيمثر أطمقاًمف معصقي اهللواًمذي ُيوًمػ اًمعدل مَ  ، ـموقمي اهلل

، طمتك يتقؼظ اًمراوي حلػظ مو  : ومال شمؼٌؾ روايي مـ مل يضٌط مو يؼقًمف افضبط 

عرف وٌط )يُ  : ىمول اًمًققـمل ٕدائف قمـد احلوضمي يمام ؾمؿعف- = يًؿعف ويؽتٌف

واومؼفؿ  ومننْ  = اًمراوي سمؿقاومؼي اًمثؼوت اعمتؼـلم اًمضوسمطلم إذا اقمتؼم طمديثف سمحديثفؿ

 ، وٓ شمي خموًمػتف هلؿ اًمـودرة ، ومضوسمط وًمق مـ طمقٌ اعمعـك ، وذم روايتفؿ هموًمًٌ 

 -(2)(اظمتؾ وٌطف ومل حيتٍ سمف ذم طمديثف ، وكدرت اعمقاومؼي ، خموًمػتف هلؿ يمثرت ومننْ 

                                                 

 (-7.787) صحقح اسمـ طمٌون (7)

 (-7.704)شمدريى اًمراوي  (2)
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 ، اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ومقفو-  وهـوك ذوط أظمرى ٕداء احلديٌ اًمنميػ     

إًمقؽ ـمرق أداء سمعد أْن شمعرومـو قمغم معـك حتؿؾ احلديٌ وأدائف و     

  (7): اًمثامكقي اًمنميػقي اًمـٌاحلديٌ 

، وهق أىمقى وؾموئؾ  ـ يمتوبـ طمػظف أو مِ وهق إمالء اًمشقخ مِ  : افسامع -1

، وحيؼ ًمؾتؾؿقذ إذا حتؿؾ احلديٌ سمقاؾمطي  أداء احلديٌ اًمنميػ قمـد اجلامهػم

يمون  : )ؾمؿعً أو طمدصمـل( ومننْ  ؾمامع احلديٌ ِمـ ؿمقخف أْن يؼقَل قمـد أدائف

 طمدصمـو( وىمد ختتٍم )طمدصمـو( سمؼقهلؿ: )صمـو(-: )ؾمؿعـو أو  مع مجوقمي ومقؼقل

، وحتًى  وهل قمرض اعمؼروء قمغم اًمشقخ : افؼراءة ظذ افشقخ )افعرض( -2

، وؾمقاء طمػظ  ـ يمتوب أو طمػظمِ  ئ، ؾمقاء ىمر  معفىمراءًة ًمؾؼوري وَمـ حَيُي 

وأًمػوظ أداء َمـ ىمرأ قمغم  ، إذا أمًؽ أصؾف هق أو صمؼي همػمه- اًمشقخ أم ٓ

، أو طمدصمـو ىمراءة  ، أو ىمرئ قمؾقف وأكو أؾمؿع : )ىمرأت قمغم ومالناًمشقخ أْن يؼقَل 

قمؾقف( واعمشفقر قمـد كؼؾي إظمٌور أْن ُيعؼموا قمـد حتؿؾفؿ ًمؾحديٌ قمـ ـمريؼ 

 : )أظمؼمكو( وىمد ختتٍم )أظمؼمكو( سمؼقهلؿ: )كو(- اًمعرض سمؼقهلؿ

، وهل أكقاع خمتؾػي  وهل اإلذن ذم روايي احلديٌ اًمنميػ : اإلجازة -3

 ، يمؼقل اًمشقِخ  عقـًو ذم روايي رء سمعقـفجقز اًمشقخ ؿمخًصو مُ ـيُ  و أنْ أقماله

 -(ذم صحقح اًمٌخوري َؽ أضمزشمُ ):  ًمؾطوًمِى 

                                                 

 (-7.278,2:4شمػصقؾ ـمرق أداء حتؿؾ احلديٌ قمـد اًمـقوي ذم اًمتؼريى- شمدريى اًمراوي ) (7)
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ؾ احلديٌ اًمنميػ قمـ ـمريؼ اإلضموزة أنْ  يؼقَل  وًمػظ أداء َمـ حتؿا

: )أضموز زم ومالن( أو )طمدصمـو إضموزة( و)أظمؼمكو إضموزة( و)أكٌلكو  قمـد أدائف

ي إظمٌور أْن ُيعؼموا قمـد حتؿؾفؿ ًمؾحديٌ قمـ واعمشفقر قمـد كؼؾ إضموزة(

 : )أكٌلكو( وىمد ُيتٍموّنو سمؼقهلؿ: )أكو(- ـمريؼ اإلضموزة سمؼقهلؿ

 : ، وشمـؼًؿ ىمًؿلم وهل مـووًمي اًمشقخ شمؾؿقذه اًمؽتوب:  ادـاوفة -4

يدومع اًمشقخ يمتوسمف إمم شمؾؿقذه  وصقرهتو أنْ  :مؼروكة باإلجازةمـاوفة أ( 

ن وموروه قمـل( أو )أضمزُت ًمؽ روايتف قمـل( وشمعد ىموئال: )هذه روايتل قمـ ومال

= عمو ذم اعمـووًمي مـ معـك  اعمـووًمي اعمؼروكي سموإلضموزة أقمغم مـ اإلضموزة اعمجردة

، واعمشفقر قمـد كؼؾي إظمٌور أْن ُيعؼموا قمـد  آشمصول سملم اًمتؾؿقذ وؿمقخف

ؾفؿ ًمؾحديٌ قمـ ـمريؼ اعمـووًمي اعمؼروكي سموإلضموزة سمؼقهلؿ ل ومالن : )طمدصمـ حتؿ 

 -           سموعمـووًمي مع اإلضموزة( أو )كووًمـل ومالن وأضموزين( أو )كووًمـل مع اإلضموزة(

وصقرهتو أن يدومع اًمشقُخ يمتوسمف إمم  :جمردة ظن اإلجازةمـاوفة ب( 

شمؾؿقذه ىموئال: )هذا ؾمامقمل مـ ومالن( أو )هذا يمتويب اًمػالين( مـ همػم أن 

قز ًمؾتؾؿقذ اًمروايي قمـ ؿمقخف هبذه وقمـدئذ ٓ جي -جُيقز اًمشقخ ًمتؾؿقذه روايتف

 اعمـووًمي قمغم اًمصحقح، ظمالومو ًمٌعض أهؾ اًمعؾؿ-

ف أو سمخط   أو هموئٍى  يؽتى اًمشقُخ مًؿققَمُف حلورٍض  أنْ وهل  : بةتؽااد -5

 : سملمره- وشمـؼًؿ ىمًؿلم
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: وصقرهتو أن يؽتى اًمشقخ إمم شمؾؿقذه  مؼروكة باإلجازةمؽاتبة  ( أ

ه قمـل( أو )أضمزُت ًمؽ روايتف قمـل( ىموئال: )هذه روايتل قمـ ومالن ومورو

وشمعد اعمؽوشمٌي اعمؼروكي سموإلضموزة مثؾ اعمـووًمي اعمؼروكي سموإلضموزة، واعمشفقر 

ؾفؿ ًمؾحديٌ قمـ ـمريؼ اعمؽوشمٌي  قمـد كؼؾي إظمٌور أْن ُيعؼموا قمـد حتؿ 

: )طمدصمـل ومالن سموعمؽوشمٌي مع اإلضموزة( أو )أظمؼمين  اعمؼروكي سموإلضموزة سمؼقهلؿ

 -                     ديٌ يمتوسمي( أو )طمدصمـل ومالن مؽوشمٌي(ومالن هبذا احل

وصقرهتو أْن يؽتى اًمشقُخ إمم شمؾؿقذه :  جمردة ظن اإلجازةمؽاتبة ب( 

: )هذه مرويويت قمـ ومالن( أو )هذا يمتويب اًمػالين( مـ همػم أن جُيقز  ىموئال

روايي واعمؽوشمٌي اعمجردة قمـ اإلضموزة أضموز اجلؿفقر اًم -اًمشقُخ ًمتؾؿقذه روايتف

= عمو شمضؿـتف اًمؽتوسمي مـ اإلذن ًمؾتؾؿقذ مـ ىمٌؾ ؿمقخف، ومـع اًمروايي هبو  هبو

 ـموئػي مـ أهؾ اًمعؾؿ-

 ـْ هذا احلديٌ أو اًمؽتوب مِ  وهق إقمالم اًمشقخ ًمؾطوًمى أنا  : اإلظمام -6

وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ اًمروايي  ؾمامقمف دون اإلذن ًمف سمروايتف-

ـْ سموإلقمالم وملضموزه ىمقم ومـعف آظم ؾ احلديٌ قمـ  رون- وًمػظ إداء عم حتؿا

: )أقمؾؿـل ؿمقخل سمؽذا( أو )طمدصمـل ومالٌن  ـمريؼ اإلقمالم أْن يؼقل

 سموإلقمالم( أو )أظمؼمين ومالٌن سموإلقمالم(- 
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  اًمشقخ قمـد مقشمف أو ؾمػره سمؽتوب ًمشخص قِص يُ  وهل أنْ  : ةصق  افو   -7

قي وملضموزه ىمقم ، وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ اًمروايي سموًمقص رويف قمـفـي

ؾ احلديٌ قمـ ـمريؼ  -ومـعف آظمرون وهق اًمراضمح وًمػظ إداء عمـ حتؿا

 اًمقصقي أْن يؼقل: )أوىص إزما ومالن سمؽذا( أو )طمدصمـل ومالٌن وصقي(-

يؼقل:  ، ومؾف أنْ  يؼػ قمغم أطموديٌ سمخط راوهيو وهل أنْ  :(7)ةاد  ج  افو   -9

اًمِقضَموَدة أْن يؼقل ( وٓ جيقز ذم ومالن ( أو )ىمرأُت سمخطسمخط ومالن وضمدُت )

 -: )طمدصمـو ومالن( أو )قمـ ومالن( وكحقامو اًمراوي

وىمد ضمـؿع اًمديمتقر قمومر طمًـ صؼمي اًمقضمودات اًمتل يروهيو قمٌداهلل  

ك 770سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ ذم مًـد واًمده ومٌؾغً )ا ( وضمودة ، وؾمؿا

 يمتوسمف )اًمقضمودات ذم مًـد اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ(-

 باحلديث افؼيف أفؼاب ادشتغؾغ( 3)

ومقجؿع إؾموكقد  ,ـ يشتغؾ سمعؾقم احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ مَ  إنا 

  ً ـ اشمصول اًمًـد وىمقة ، صمؿ يـظر ذم اًمًـد ويتليمد مِ  ـي اعمطفرةًمروايي اًم

، سمعد شمليمده  ، طمتك يصؾ إمم احلؽؿ سمصحي احلديٌ أو وعػف رضمول اإلؾمـود

ـْ  ،  رضموت اًمعؾؿقي وإًمؼوبيتػووشمقن ذم اًمد  ه مـ اًمشذوذ واًمعؾيؾق  ظُم  م

ل درضموت اعمشتغؾلم ، وملوا  واطمدةٍ  وٓ رشمٌيٍ  ، ومؾقًقا مجقًعو سمدرضمي واطمدةٍ 

                                                 

 -ذة ِمـ وضمد اًمٌمءملظمق –سمؽن اًمقاو  –ًمِقضَموَدة ا (7)
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،  يً جا ، صمؿ طُم  ًظووومِ ، صمؿ طَم  قًداػِ صمؿ مُ  ، صًمود  حَ ـ، صمؿ مُ  ًداًـِ طؾؼ قمؾقف مُ سموحلديٌ يُ 

 وقمؾقمف-اًمنميػ ، صمؿ أمػما ًمؾؿممـلم ذم احلديٌ  صمؿ طمويماًم 

ٌَؾِ وٓ شمطؾؼ شمؾؽ إًمؼ ـ ذم اًمشققخ اعمشفقريـ سموًمتؿؽ   وب إٓ مـ ىِم

 فُ يروكَ  ـْ ، ومقطؾؼقن شمؾؽ إًمؼوب قمغم مَ  اًمنميػ وقمؾقمف احلديٌصـعي 

ًمف سملكف ىمد سمؾغ شمؾؽ  ، سمؿثوسمي ؿمفودة مـفؿ وشمزيمقي معقـيٍ  قمؾؿقيٍ  ممهال ًمدرضميٍ 

 : (7)، وإًمقؽ شمعريػ شمؾؽ اعمصطؾحوت اًمدرضمي اًمعؾؿقي

دؿ  ـاف ,7
ـ  ، أو  سمف = ؾمقاء يمون قمـده قمؾؿٌ  ديٌ سموإلؾمـودهق كوىمؾ احل : س 

 -احلديٌ اًمنميػ د رواييرا إٓ جُم  فُ ًمقس ًمَ 

ثح  ؿ  ـاف -2 ، ودراييً  واقمتـك سمف رواييً  فُ ومَ رَ احلديٌ وقمَ  َؾ ـ مَحَ هق مَ  : دِّ

 جفؾف-ـ، طمتك صور مو يعرومف أيمثر ممو ي واهتؿ سمعؾؿ اًمرضمول

قدؿ  ـاف ,7
ػقد اًمطؾٌي اًمذيـ يُ  ٕنْ ؾ ذوط اعمحدث وشملها  عَ ـ مَجَ هق مَ  : ػ 

ػفؿفؿ مو مل ، ويُ  ؿ مو مل يًؿعقهفُ غَ = ومقٌؾ   حييون جموًمس إمالء احلوومظ

                                                 

ؾمتوذ مؾخص مـ يمتوب مصطؾح احلدٌي ورضموًمف ًمشقخـو  (7) هـدل ) اًمديمتقرٕا  ,:2: طمًـ سمـ حمؿـد ٕا

2;-) 
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، (7)، واعمصوومحي(2)، واًمٌدل(7)ف اًمعوزم واًمـوزلعرِ يَ  وذًمؽ سملنْ  ، يػفؿقه

  (8)مع مشوريمتف ذم اًمعؾؾ- (4)واعمقاومؼي

 تقّنو-سمامئي أًمػ طمديٌ سملؾموكقدهو وم فُ ـ أطموط قمؾؿُ مَ  : ظاؾ  احل   -4

 ـ أطموط قمؾؿف سمثالصمامئي أًمػ طمديٌ سملؾموكقدهو ومتقّنو-مَ  : ةج  ح  ـاف -5

                                                 

ـ ؾمؾػ( واإلؾمـود اًمعوزم هق )روايي احلديٌ  (7) ىمول أمحد اسمـ طمـٌؾ : )ـمؾى اإلؾمـود اًمعوزم ؾُمـاي قمؿا

ػس احلديٌ( واحلديٌ اًمـوزل اًمنميػ سمًـد ومقف رضمول قمددهؿ أىمؾ ِمـ همػمهؿ ممـ يروون ك

قمؽس ذًمؽ ، واًمعؾق قمغم مخًي أىمًوم مػصؾي ذم يمتى اعمصطؾح ، ىمول اًمٌقؼقين ذم وصػ 

 احلديٌ اًمعوزم واًمـوزل :

ه ذاَك اًمذي ىَمْد َكَزٓ                                                           ويمؾ  َمو ىَمؾاً رضموًُمُف قَمال                                   وِودا

اإلسمدال قمـد اعمحدصملم هق )أن يروي اًمشقخ اًمذي يؼصد قمؾق اًمًـد قمـ ؿمقخ ِمـ همػم اًمشققخ  (2)

 -اًمذيـ أظمرج هلؿ أصحوب اًمؽتى أطموديثفؿ اًمعوًمقي ، ومقؽقن ذًمؽ اًمشقُخ مثؾفؿ ذم قمؾق اإلؾمـود(

ف )اعمًوواة( و (7) ًٓ أْن ُكعر  ف قمغم اعمصوومحي ٓ سمد أو هل: )أن يروي اًمراوي قموزم اإلؾمـود ًمؽل كتعرا

طمديًثو سمًـده إمم اًمصحويب أو إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مٌوذة ، ويؽقن قمدد 

رضمول ؾمـده مًووًيو ًمؾرضمول اًمذيـ ُُيرج أرسموب اعمصـػوت إطموديٌ قمـ ـمريؼفؿ ، ومقؽقن 

 سمذًمؽ ىمد ؾمووى اإلموم مًؾؿ مثال ذم قمدد رضمول ؾمـده(-

حي : ومفل أن شمؼع شمؾؽ اعمًوواة ًمشقخؽ وًمقس ًمؽ، ومتؽقن سمذًمؽ يملكؽ صوومحً أمو اعمصووم

مًؾاًم اًمذي ؾموواه ؿمقخؽ ذم اًمًـد، وىمد شمؽقن اعمصوومحي سمقاؾمطي ؿمقخؽ مٌوذة أو سمقاؾمطي 

 ؿمقخ ؿمقخؽ-

اعمقاومؼي قمـد اعمحدصملم هل )أْن يروي اًمراوي ًمؾحديٌ طمديًثو سمًـده اًمعوزم = سمحقٌ يؾتؼل مع  (4)

 -ًمؽتى ذم ؿمقخف مع قمؾق ذًمؽ اًمًـد مؼوركي سمطريؼ مصـػ ذًمؽ اًمؽتوب(أطمد مصـػل ا

 ، ومل يذيمره اًمًققـمل ذم شمدريى اًمراوي- ذم اًمؼرن اًمثوًمٌ اهلجري َث ػقد أطمدِ ًمؼى مُ  (8)
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 ح  ـاف -6
،  او وإؾمـودً = متـً  قمؾؿف سمجؿقع إطموديٌ وطَ أطَم  ـْ هق مَ  : ماـ 

 و-و ومـًقظًم ، وكوؾمخً  و، وهمريًٌ  ، وقمؾال ، وشمورُيو وشمعديال ووضمرطًم 

ى هِبذا اًمؾؼى أئؿي احلديٌ اًمذيـ :  ادممـغ ر  م  أ   -7 اؿمتفروا سموحلػظ ًُمؼ 

، وؾمػقون  يموإلموم اًمٌخوري = واإلشمؼون واًمرؾمقخ طمتك صوروا أقمالم قمٍمهؿ

 ، واسمـ طمجر اًمعًؼالين- ، وموًمؽ سمـ أكس وجعٌي سمـ احلجا ، وؿُم  اًمثقري

د( 4)  : تعريف احلديث افؼ د 

قمغم احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ وقمغم  (مصطؾح احلديٌ)ُيطَؾؼ 

ـ ىمٌؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف ػظ ذم آصمـلم مِ اًمؾ احلديٌ اًمؼدد سموقمتٌور أنا 

 (ـ اًمؼدس وهق اًمطفرملظمقذ مِ )وآًمف وؾمؾؿ- واحلديٌ اًمؼدد ًمغي 

 ، وهق احلؼ شمٌورك وشمعومم- وموحلديٌ اًمؼدد مـًقب إمم اًمذات اًمؼدؾمقي

ـ كٌقـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمهق مو كؼؾ إًمقـو ) :  واصطالطًمو

 -( وشمعومم إؾمـوده إمم اعمقمم شمٌورك عَ مَ 

ل ذر اًمغػوري ـمو رواه مًؾؿ ذم صحقحف، مـ طمديٌ أسم : مثافه

ريض اهلل قمـف، قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ومقام يرويف قمـ رسمف شمٌورك 

مً اًمظؾؿ قمغم كػز وضمعؾتف سمقـؽؿ  يودِ ٌَ : )يوقمِ  ولـعومم أكف ىمـوشم ، إين طمرا

وين دُ فْ  مـ هديتف وموؾمتَ ، يمؾؽؿ وول إٓ يودِ ٌَ ، يوقمِ  حرًمو ومال شمظوعمقاـمُ 

،  ، يمؾؽؿ ضموئع إٓ مـ أـمعؿتف وموؾمتطعؿقين أـمعؿؽؿ يودِ ٌَ ، يوقمِ  أهديمؿ
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، إكؽؿ  يودِ ٌَ ، يوقمِ  قين أيمًؽؿًُ ؽْ تَ ، يمؾؽؿ قمور إٓ مـ يمًقشمف وموؾْم  يودِ ٌَ يوقمِ 

،  ختطئقن سموًمؾقؾ واًمـفور وأكو أهمػر اًمذكقب مجقعو وموؾمتغػروين أهمػر ًمؽؿ

،  ، وًمـ شمٌؾغقا كػعل ومتـػعقين قا رُضي ومتيوين، إكؽؿ ًمـ شمٌؾغ يودِ ٌَ يوقمِ 

ًَ  ، ًمؽؿ وآظمريمؿأوا  ، ًمق أنا  يودِ ٌَ يوقمِ  يموكقا قمغم أشمؼك ىمؾى  ، ؿ وضمـّؽؿؽُ وإك

أوًمؽؿ  ، ًمق أنا  يودِ ٌَ ، يوقمِ  رضمؾ واطمد مـؽؿ مو زاد ذًمؽ ذم مؾؽل ؿمقئو

 ًَ ؿ وضمـؽؿ يموكقا قمغم أومجر ىمؾى رضمؾ واطمد مو كؼص ذًمؽ ؽُ وآظمريمؿ وإك

ًَ  ، ؽؿ وآظمريمؿًمَ أوا  ًمق أنا ، ي ودِ ٌَ ، يوقمِ  ؿمقئومـ مؾؽل   ، ؿ وضمـؽؿؽُ وإك

، مو كؼص ذًمؽ  ىمومقا ذم صعقد واطمد ومًلًمقين وملقمطقً يمؾ إكًون مًلًمتف

، إكام هل  يودِ ٌَ ، يوقمِ  ممو قمـدي إٓ يمام يـؼص اعمْخقَط إذا أدظمؾ اًمٌحر

،  اهللوضمد ظمػما ومؾقحؿد  ـْ = ومؿَ  صمؿ أوومقؽؿ إيوهو ، أقمامًمؽؿ أطمصقفو ًمؽؿ

ـا  ،همػم ذًمؽ دَ ضَم ـ وَ ومَ   (7)إٓ كػًف(- ومال يؾقم

  

                                                 

 -أيب ذر اًمغػوري ريض اهلل قمـفمـ طمديٌ  [::28( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]7)
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 افػروق بغ احلديث افـبوي واحلديث افؼدد:( 5)

ًمقًً إطموديٌ اًمؼدؾمقي يمؾفو حمؾ صمؼي وىمٌقل قمـد اًمعؾامء، وإكام 

، طموهلو ذم ذًمؽ طمول احلديٌ  ُيـظر ذم ؾمـدهو= ومؿـفو اعمؼٌقل ومـفو اعمردود

إطمدى  اعمتقرم ؾمـيعمحدث قمٌداًمرؤوف اعمـَووي اًمـٌقي اًمنميػ، وًمؼد مجع ا

مئتلم واصمـلم  مجؾي مـ إطموديٌ اًمؼدؾمقي سمؾغً  (هـ7077) وصمالصملم وأًمػ

ذم يمتوب أؾمامه )اإلحتووموت اًمًـقي سموٕطموديٌ  (طمديًثو ىمدؾمقو 2:2)وؾمٌعلم 

 : اًمؼدؾمقي( ويؿؽـ إيضوح سمعض اًمػروق سمقـفام سموجلدول أيت

 داحلديث افؼد احلديث افـبوي

ـ قمـد اًمرؾمقل ًمػظف ومعـوه مِ 

 صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

ـ قمـد اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ًمػظف مِ 

 ـ قمـد اهلل شمٌورك وشمعومموؾمؾؿ ومعـوه مِ 

ىمؾي إطموديٌ اًمؼدؾمقي طمقٌ ٓ يتجووز  يمثرة إطموديٌ اًمـٌقيي

 ( طمديٌ ىمدد700قمددهو )

: ىمول رؾمقل  ؼول قمـد روايتفـي

ف وآًمف ـقمؾقاهلل صغم اهلل 

 ؾؿ: ----ــوؾم

: ىمول رؾمقل اهلل صغم  يؼول قمـد روايتف

   و يرويف قمـ ـؾؿ ومقؿـاهلل قمؾقف وآًمف وؾم

 ---- رسمف :
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 افػروق بغ افؼرآن افؽريم واحلديث افؼدد:( 6)

ًمقًً مؽوكي إطموديٌ اًمؼدؾمقي قمـد اعمًؾؿلم سمدرضمي اًمؼرآن 

سمعض اًمػروق سمقـفام  ، ويؿؽـ إيضوح ، ومفق يمتوب اهلل اعمعجز اًمؽريؿ

 : سموجلدول أيت

 افؼرآن افؽريم احلديث افؼدد

معـوه مـ قمـد احلؼ شمٌورك وشمعومم 

وًمػظف مـ قمـد اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف 

 وآًمف وؾمؾؿ

ًمػظف ومعـوه مـ ىمٌؾ احلؼ شمٌورك 

وشمعومم- ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

 وآًمف وؾمؾؿ مفؿتف شمٌؾقغف ًمـو 

 يشؽمط ذم ىمٌقًمف اًمتقاشمر  ٓ يشؽمط ذم ىمٌقًمف اًمتقاشمر

ك  آيي  :يؼول ًمؾجزء اًمقًػم مـف ٓ يطؾؼ قمغم اجلزء مـف أي  ُمًؿا

 يتعٌد سمتالوشمف ٓ يتعٌد سمؼراءشمف

ومقف مـ اإلقمجوز، إٓ أكف همػم متحدى 

 سمف

معجز سملًمػوفمف ومعوكقف، طمتك 

 حَتدى اهلل اًمؽػور سموإلشمقون سمؿثؾف

 كًقف ـْ يلصمؿ مَ  فكًق ـْ ٓ يلصمؿ مَ 

 ضموطمد اًمؼرآن يؽػر يؽػرٓ مـف د همػم اعمتقاشمر ضموطم

 متعلم ًمؾؼراءة ذم اًمصالة ٓ جيزئ ذم اًمصالة

 ٓ دمقز شمالوشمف ًمؾجـى دمقز ىمراءشمف ًمؾجـى

 ٓ دمقز روايتف سموعمعـك دمقز روايتف سموعمعـك
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 الىحدح الثبلثخ
 أشهز أقضبم احلديث
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 أصفر أؿسام احلديث

 = صمالصمي أىمًوم مشفقرة ومعرووميإنا احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ يـؼًؿ إمم       

ـ هذه ، قمغم شمػصقؾ ذم يمؾ ىمًؿ مِ  وهل اًمصحقح واحلًـ واًمضعقػ

 : إىمًوم قمغم اًمـحق أيت

 احلديث افصحقح 

 ، اًمنميػاحلديٌ اًمـٌقي  ـ أىمًومًؿ مِ عد احلديٌ اًمصحقح أهؿ ىمِ ي

 : قمغم عمحي هيعي قمـف وملىمقلشمعومم  ؼػ إن ؿموء اهللوذم هذه اًمُعجوًمي ؾمـ

مو اشمصؾ إؾمـوده سمـؼؾ اًمعدل )يعرف احلديٌ اًمصحقح سملكف :  تعريػه

 -(ـ همػم ؿمذوذ وٓ قمؾيـ سمدايي اًمًـد إمم مـتفوه، مِ اًمضوسمط قمـ مثؾف مِ 

وـًمو ًمف ُذ  ـ ظمالل شمعريػ احلديٌ اًمصحقح يتٌلم ًمـو أنا مِ  : ذوضه

 مخًي هل:

يروي اًمتؾؿقذ قمـ ؿمقخف اًمذي  ل اًمًـد أنْ : ومعـك اشمصو اتصال افسـد ,7

ـْ ، أظمذ قمـف مٌوذة   ـمريؼي حتؿؾف ًمؾحديٌ- سمصقغي شُمـٌل قم

يؽقن راوي احلديٌ متصًػو سمصػوت  : ومعـك اًمعداًمي أنْ  ظدافة افراوي ,2

 : ، سمحقٌ شمتقومر ومقف اًمصػوت أشمقي اًمتؼقى واًمقرع

 ( اًمٌؾقغ-7)             ( اًمعؼؾ-         2)                اإلؾمالم-   ( 7)
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 -(7)( اًمًالمي مـ ظمقارم اعمروءة8)    ( اًمًالمي مـ أؾمٌوب اًمػًؼ-4)

ؾف  ضبط افراوي ,7 : ومعـك اًمضٌط ىمدرة راوي احلديٌ قمغم وٌط مو حتؿا

طمػظف إن يمون ووسمط  ـْ يتذيمرهو مِ  ، سمحقٌ يًتطقع أنْ  مـ إطموديٌ

وومظ قمغم ، ومقدقمك ووسمطو إذا طم ، أمو إذا يمون وٌطف وٌط يمتوب صدر

ؾف ًمؾحديٌ طمتك وىمً أدائف-  يمتوسمف مـذ حَتؿ 

ؽقن احلديٌ صحقًحو طمتك يؽقن ظموًمقو مـ ـ: ٓ ي خؾوه من افشذوذ ,4

 - (خوًمًػو عمـ هق أومم مـفـمو رواه اعمؼٌقل مُ )وهق ، ذوذ ـاًمش

 = : يشؽمط ذم احلديٌ اًمصحقح أن ٓ شمؽقن ومقف قمؾيٌ  خؾوه من افعؾة ,8

 -(اًمًالمي مـف هُ رُ وفموهِ  ،احلديٌ ذم صحي ىمودٌح  ظمػل   أمرٌ )وهل 

واًمعؾي اًمتل شمؽقن ؾمًٌٌو ًمرد احلديٌ ىمد شمؽقن سمًٌى يمذب اًمراوي أو 

=  : قمؾي هذا احلديٌ ومالن ، ومقؼقل اًمـوىمد ًمؾحديٌ همػؾتف أو ؾمقء طمػظف

، يمنرؾمول  ٕكف يعرف طموًمف- يمام شمؽقن اًمعؾي ىمودطمي ذم اعمتـ واإلؾمـود مًعو

ىمودطمي ذم اًمًـد دون اعمتـ- مثول ذًمؽ مو  وىمد شمؽقن اًمعؾي مو وصؾف اًمثؼي-

، قمـ قمٌداهلل سمـ  ، قمـ قمؿرو سمـ ديـور ، قمـ اًمثقري رواه َيعغَم سمـ قُمٌقد

                                                 

  ،ـ قمومـؾ اًمــوس ومؾـؿ يظؾؿفـؿَمـ: ) ؾمؾؿف وآًماًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و أومضؾ شمعريػ ًمؾؿروءة ىمقل ( 7)

ووضمٌـً  ،وفمفرت قمداًمتـف ،ً مروءشمفؾَ ـ يمؿُ ومفق مَ  ،خؾػفؿـووقمدهؿ ومؾؿ يُ  ،صمفؿ ومؾؿ يؽذهبؿوطمدا 

[ واخلطقـى اًمٌغـدادي ذم 847( أظمرضمف اًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشـفوب سمـرىمؿ ]وطمرمً همقٌتف ،شمفظمقا أُ 

 (-;:اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي )
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 ٌَ أصؾ احلديٌ مـ روايي  ق َعون سموخلقور( ومننا قمؿر ريض اهلل قمـفام مرومققًمو )اًم

قمٌداهلل سمـ ديـور وًمقس قمؿرو سمـ ديـور- يمام أظمرج احلديٌ اًمـًوئل ذم 

، وعمو  (7)، واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك (2)واًمًــ اًمصغرى ، (7)ىاًمًــ اًمؽؼم

اخلطل  ذم  ام وىمعيمون ذم اًمًـد إسمدال صمؼي سمثؼي مل يي صحي احلديٌ وإك

 .اًمًـد

ًُ  م معـو أنا ؼدا ـشم : ف دم افصحقحن صـ  أول م   قيي اعمطفرة ــي اًمـٌمجع اًم

ووى اًمصحوسمي مع ومت جؿعُ ـ، ومؽوكً إطموديٌ اًمنميػي شمُ  مرا سملـمقار

 ًُ ـي اًمـٌقيي اعمتصؾي مع همػمهو، ومل َيؼصد واًمتوسمعلم، سمؾ يموكً دُمؿع اًم

 ًُ ف قيَ اهُ ـي اًمـٌقيي اًمصحقحي مػردة طمتك أمر إؾمحوق سمـ رَ اًمعؾامء مجع اًم

 ًُ ، وموكتدب هلو اإلموم اًمٌخوري قمؾقف رمحي اهلل  ـي اًمصحقحيـمالسمف سمِجؿع اًم

ًُ اًمصحقح ذم ؾمً قمنمة ؾمـيومؼول )صـا  ي ومقام سمقـل جا وضمعؾتف طُم ،  ػ

 (4)وسملم اهلل شمعومم(-

اؿمؽمط ممًمػقهو  يمتٍى  أؿمفرَ  إنا  : أصفر ـتب احلديث افصحقح

 : ًمصحي هلا

                                                 

 [ مـ روايي ىمتقٌي سمـ ؾمعقد قمـ ؾمػقون اًمثقري- 0;44وئل سمرىمؿ ]اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـً( 7)

 [ مـ روايي ىمتقٌي سمـ ؾمعقد قمـ ؾمػقون اًمثقري-90:2اًمًــ اًمصغرى ًمؾـًوئل سمرىمؿ ]( 2)

 [ مـ روايي يقؾمػ سمـ مقؾمك قمـ ؾمػقون اًمثقري--:97( اعمـتؼك ٓسمـ اجلورود سمرىمؿ ]7)

 (-72.408ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 4)
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 هـ(-289صحقح اًمٌخوري )ت   ,7

 هـ(-297صحقح مًؾؿ )ت  ,2

 هـ(-777صحقح اسمـ ظمزيؿي )ت  ,7

 هـ(-784صحقح اسمـ طمٌون )ت  ,4

 هـ(-408اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )ت  ,8

احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ إذا ورد ذم  إنا  : بغ افصحقحغ كةوازاد

ىمد شمؾؼقا اًمعؾامء  = ٕنا  اًمصحقحلم أو أطمدامو ٓ كحتوج إمم اًمٌحٌ ذم ؾمـده

مؽوكي صحقح اًمٌخوري شمػقق مؽوكي  ، إٓ أنا  أطموديٌ اًمصحقحلم سموًمؼٌقل

=  صحقح مًؾؿ قمـد أيمثر أهؾ اًمعؾؿ ظمالوًمو ًمٌعض أهؾ اعمغرب اًمعريب

مقن صحقح مًؾؿ قمغم صحقح اًمٌخوري، ويؿؽـ أن كقوح ؿ يؼد  ومنّنا 

 : سمعض اًمػقارق سمقـفام ذم اجلدول أيت

 صحقح مسؾم صحقح افبخاري

= طمقٌ ىمطاع  صـعتف ومؼفقي

إطموديٌ طمًى إطمؽوم اًمػؼفقي 

 اعمًتػودة

= طمقٌ أسمرز اًمػقائد  صـعتف طمديثقي

 اإلؾمـوديي ومجع اًمطرق

تؾػي شمؽرار إطموديٌ ذم أسمقاب خم

 طمًى إطمؽوم اًمػؼفقي

مل يؽرر إطموديٌ ذم أسمقاب خمتؾػي، 

 وإكام مجعفو ذم سموب سملؾموكقد خمتؾػي
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ضمعؾ ٕسمقاب يمتوسمف شمراضمؿ 

 )قمـوويـ(

 (7)مل يؽمضمؿ ًمألسمقاب مطؾًؼو

مل يؽتى مؼدمي ُيٌلم ومقفو ذـمف 

 ومـفجف

َ ومقفو ذوـمف  يمتى مؼدمي سَملما

 ومـفجف

ضمؿ أيمثر مـ ذيمر اعمعؾؼوت ذم شمرا

 ، دون ُصؾى إسمقاب أسمقاسمف

اعمعؾؼوت قمـد مًؾؿ ىمؾقؾي طمقٌ مل 

 ( مقوًعو74شمزد قمغم )

=  صعقسمي اًمقصقل ًمؾحديٌ اعمراد

 سمًٌى دمزئي إطموديٌ

ؾمفقًمي اًمقصقل ًمؾحديٌ اعمراد= 

 جلؿع إطموديٌ ذم سموب واطمد

 يؽتػل سموعمعوسة مع إمؽوكقي اًمؾؼوء اًمٌخوري يشؽمط ًمؼوء اًمشققخ

ًمٌخوري أؿمد ذوـًمو يعد صحقح ا

 وأىمقى

يعد صحقح مًؾؿ أطمًـ شمرشمقٌو 

 وأؾمفؾ سمحثو

 

  

                                                 

 اه اًمققم مـ قمـوويـ ٕسمقاب صحقح مًؾؿ هل مـ صـقع اإلموم اًمـقوي رمحف اهلل شمعومم-مو كر إنا ( 7)
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 : أشباب تؼديم صحقح افبخاري ظذ صحقح مسؾم

اًمعؾامء صحقح اًمٌخوري قمغم صحقح مًؾؿ ًمعدة  مجفقرُ  مُ ؼد  يُ 

 : سمؼقًمف سمعضفؿ طمتك كظؿ ذًمؽ أؾمٌوب،

 ومًـــؾؿ قٌم ذم اًمٌخـــوريوضمَر ىَمـــَشـــشمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ــــــًمــــــدَ   ـِ يا وىَم مُ  وًمقا: أيا َذيــــــ  ؟شُمؼــــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــوَق اًمٌخــــوري  صــــحيً ومؼُ  ــــد وم : ًمؼ ًُ ــــ  ؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ    ـِ اًمِصـــــوقمِي ُمًــــؾؿُ يمــــام وَم  وَق ذم طُمًــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قمغم  ي  ق اًمٌخورشمػق   أؾمٌوَب  (7)وًمؼد ذيمر اًمًققـمل ذم شمدريى اًمراوي

  ً  : ؿؽـ شمؾخقصفو سمؤيتيُ  كؼوطٍ  مًؾؿ ذم ؾم

يمقن اًمذيـ اكػرد اًمٌخوري سموإلظمراج هلؿ دون مًؾؿ )أرسمعامئي  ,7

وكقن رضمال، ـوسمضعو وصمالصملم رضمال( اعمتؽؾؿ ومقفؿ سموًمضعػ مـفؿ صمؿ

وئي ـسمقـام اًمذيـ اكػرد مًؾؿ سموإلظمراج هلؿ دون اًمٌخوري )ؾمتؿ

 وقمنمون رضمال( اعمتؽؾؿ ومقفؿ سموًمضعػ مـفؿ موئي وؾمتقن-

ـ شُمؽؾؿ ومقف مل ُيؽثِر مـ ختريٍ اًمذيـ اكػرد اًمٌخوري هبؿ مم إنا  ,2

= يمليب  (2)ومنكف أظمرج أيمثر شمؾؽ اًمـًخ= ، سمخالف مًؾؿ  أطموديثفؿ

 ، واًمعالء سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ أسمقف- ، وؾمفقؾ قمـ أسمقف اًمزسمػم قمـ ضموسمر

                                                 

 -(7>  2>.7( شمدريى اًمراوي )7)

 -يؼصد سموًمـًخ : شمؾؽ إطموديٌ اًمتل يروهيو أطمد رواة احلديٌ اعمتؽؾؿ ومقفؿ( 2)
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أيمثرهؿ مـ ؿمققظمف اًمذيـ ، اًمذيـ اكػرد هبؿ اًمٌخوري ممـ شُمؽؾؿ ومقفؿ  إنا  ,7

 َف رَ ـ، وقمَ  اـمؾع قمغم أطموديثفؿ، و ، وقمرف أطمقاهلؿ ًمؼقافؿ وضموًمًفؿ

شمػرد سمتخريٍ طمديثف  ـْ أيمثر مَ  ، سمخالف مًؾؿ ومننا  ضمقدهو مـ همػمه

ـْ ـم ـْ ؿـ شمؼدا ـؽؾؿ ومقف مـشمُ  ؿ  سمعدهؿ- ـْ قمٍمه مـ اًمتوسمعلم ومؿَ  م قم

،  اًمٌخوري ُيرج قمـ اًمطٌؼي إومم اًمٌوًمغي ذم احلػظ واإلشمؼون إنا   ,4

،  زمي اشمصوٓ وشمعؾقؼووُيرج قمـ ـمٌؼي شمؾقفو ذم اًمتثًٌ وـمقل اعمال

 ومًؾؿ ُُيرج قمـ هذه اًمطٌؼي أصقٓ يمام ىمرره احلوزمل-

،  ؼل اًمراوي عمـ يروي قمـفوًمُ  يشؽمط اًمٌخوري ذم اشمصول اًمًـد معوسةَ   ,8

ا، وإنْ  و مًؾؿ ومػمى أنا أما  مل يثًٌ  ًمؾؿعـعـ طمؽؿ آشمصول إذا شمَعوَسَ

 اًمؾؼوء سمقـفام-

 كحق )موئتل طمديٌ وقمنمة إطموديٌ اًمتل اكتؼدت قمؾقفام إنا  ,9

أطموديٌ( اظمتص اًمٌخوري مـفو سملىمؾ مـ صمامكلم- وًمؼد ىمقض اهلل شمٌورك 

وشمعومم مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ ُيرد قمغم شمؾؽ آكتؼودات اًمتل وضمفً 

، ومعغم مـ أراد معرومي ذًمؽ مراضمعي ذوح اًمصحقحلم  ًمؾصحقحلم

 ظمصقًصو ومتح اًمٌوري ًمؾحوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين- 

ًمؾحديٌ اًمصحقح مراشمى متػووشمي  : افصحقحمراتب احلديث 

 -------------------------، وًمؼد ىمًؿف  طمًى شمقومر ذوط اًمصحي وىمقهتو
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 : ؾمٌع مراشمى هل (7)اإلموم اًمـقوي

 أي اًمٌخوري ومًؾؿ-= مو اشمػؼ قمغم روايتف اًمشقخون  ,7

 مو رواه اًمٌخوري ذم صحقحف- ,2

 مو رواه مًؾؿ ذم صحقحف- ,7

ضموه- مو يمون قمغم ذط اًمشقخلم ومل ,4  ُُير 

 مو يمون قمغم ذط اًمٌخوري ومؼط- ,8

 مو يمون قمغم ذط مًؾؿ ومؼط- ,9

 مو يمون صحقحو قمـد همػم اًمشقخلم- ,:

ًا يُ  : أؿسام احلديث افصحقح      ذم آصطالح إمم ؿ احلديٌ اًمصحقح ؼ

 ىمًؿلم امو:

 -اخلؿًي اعمتؼدمي: وهق مو شمقومرت ومقف ذوط اًمصحي  صحقح ًمذاشمف ,7

يف، ف إذا وضمدت ًمف روايي أظمرى شمؼق  : وهق احلًـ ًمذاشم صحقح ًمغػمه ,2

 ومػمشمؼل إمم اًمصحي سمغػمه-

 احلديث احلسن 

ًَ  ، ومننا  قمرومـو احلديٌ اًمصحقح سمعد أنْ  اًمثوين ؼًؿ اًم عد  يُ  ـَ احلديٌ احل

 :اعمتعؾؼي سمفوإًمقؽ أهؿ إمقر  ،احلديٌأىمًوم مـ 

                                                 

 -(7.722( اكظر شمؼريى اًمـقوي اعمطٌقع مع ذطمف شمدريى اًمراوي )7)
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ي مو اشمصؾ إؾمـوده سمـؼؾ اًمعدل اًمذ)احلديٌ احلًـ سملكف  ُف ُيعرا  : تعريػه

 -(مـ همػم ؿمذوذ وٓ قمؾي، وٌطف قمـ مثؾف إمم مـتفوه  ظمػا 

ُيشؽمط ذم احلديٌ احلًـ كػس ذوط احلديٌ اًمصحقح  : ذوضه

 سموؾمتثـوء ظمػي وٌط رضمول احلديٌ احلًـ مؼوركي سمرضمول احلديٌ اًمصحقح-

، وًمؽــو كجدهو ذم يمثػم مـ  مل شمػرد يمتى سمجؿع إطموديٌ احلًـي : مظاكه

ومـ أؿمفر مصودر إطموديٌ احلًـي ؾمــ أيب داوود  ، يمتى روايي اًمًـي

 وضمومع اًمؽممذي-

 : يؼًؿ احلديٌ احلًـ ىمًؿلم امو : أؿسامه

 : وهق مو شمقومرت ومقف ذوط احلًـ سمـػًف- طمًـ ًمذاشمف ,7

، سمحقٌ  : وهق احلديٌ اًمضعقػ إذا شمعددت ـمرىمف طمًـ ًمغػمه ,2

 -، ومػمشمؼل إمم احلًـ سموقمتٌور ـمرىمف اعمتعددة شمعضد سمعضفو سمعًضو

 احلديث افضعقف

احلديٌ اًمضعقػ هق احلديٌ اعمردود= ٕكـو شمؽؾؿـو قمـ شمؼًقؿ احلديٌ 

، ومردود وهق مو دوّنام، ويؼصد سمف  وهق اًمصحقح واحلًـ= إمم مؼٌقل 

 : ، وًمـؼػ قمغم أهؿ أمقره احلديٌ اًمضعقػ

، واًمضعػ يؽقن طمًًقو  ػ ذم اًمؾغي ود اًمؼقيـاًمضعق : تعريػه

 رـًمو أو أيمثر مـ ذوط ـد ؿمـمو ومؼ)آصطالح قًيو، واًمضعقػ ذم ـومعـ
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 (7)-(احلديٌ احلًـ

ي مًتؼؾ وترمحفؿ اهلل إطموديٌ اًمضعقػي سمؿمًمػ مل يػرد اًمعؾامءُ  : ظاكهم  

مـ طمقٌ ،  وذًمؽ ًمتػووت كظراهتؿ ذم احلؽؿ قمغم احلديٌ = مشفقرة

ػي مـ إطموديٌ اًمضعق يمٌػمةً  ؿؾيً ـضُم  كجدَ  إٓ أكـو يؿؽـ أنْ اًمؼٌقل واًمرد، 

 أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى: ـْ ، ومِ  اعمتؽؾؿ ومقفو سموًمضعػ ذم يمتى شمراضمؿ اًمضعػوء

 يمتوب اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون- ,7

 اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ٓسمـ قمدي- ,2

 اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾُعَؼقكم- ,7

 مقزان آقمتدال ًمؾذهٌل- ,4

 ًمًون اعمقزان ٓسمـ طمجر اًمعًؼالين- ,8

اًمنميػ سمًـد  روايي احلديٌ إنا  : ضعف افسـد ل يعـي ضعف ادتن

، ٓ يعـل سموًميورة وعػ احلديٌ  وعقػ ٕي ؾمٌى مـ أؾمٌوب اًمضعػ

أي سمًـد آظمر ًمقس  = = ٕكف ىمد يروى مـ ـمريؼ آظمر اعمروي هبذا اًمًـد

ي سمعضفو سمعًضو ، ومال حُيؽؿ  وعقًػو، وىمد يؽقن مروًيو سمعدة ـمرق وعقػي ُيؼق 

، وٓ  ؾمـد وعقػ: هذا  ، سمؾ يؼول قمؾقف سموًمضعػ عمجرد روايتف سمًـد وعقػ

 ُيؼول: هذا طمديٌ وعقػ-

                                                 

 -(;7.24ور )( شمقوقح إومؽ7)
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شمؼقل: هق  ىمول اًمًققـمل: )إذا رأيً طمديثو سمنؾمـود وعقػ ومؾؽ أنْ 

 : وعقػ اعمتـ عمجرد ذًمؽ اإلؾمـود إٓ أنْ  وعقػ هبذا اإلؾمـود- وٓ شمؼؾ

ا ، وضمف صحقح  ـْ إكف مل يرو مِ : يؼقل إموٌم  أو إكف طمديٌ وعقػ ُمػِنً

 (7) وعػف(-

جيقز روايي احلديٌ اًمضعقػ مع  : فضعقفحؽم رواية احلديث ا

 ، ويرى سمعض اًمعؾامء أنا  ، أو قمزوه إمم اًمؽتوب اًمذي رواه قمدم سمقون وعػف

شمروى سمصقغي خمتؾػي قمـ إطموديٌ  إطموديٌ اًمضعقػي يـٌغل أنْ 

: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  ، ومال يؼول ذم احلديٌ اًمضعقػ اًمصحقحي

،  : ىمقؾ وُروي شعر سموًمتضعقػ يمؼقًمؽوآًمف وؾمؾؿ--- سمؾ يروى سمصقغي شم

 (2)وحُيؽك وكحقهو-

ًمؼد يمون قمؾامء اًمًؾػ يتشددون  : حؽم افعؿل باحلديث افضعقف

، أمو أطموديٌ اًمػضوئؾ واًمؽمهمقى  ذم روايي أطموديٌ احلالل واحلرام

: )سموب اًمتشدد ذم  ىمول اخلطقى اًمٌغدادي ، واًمؽمهقى ومؽوكقا يتًوهؾقن ومقفو

ىمد ورد قمـ همػم واطمد مـ وقز ذم ومضوئؾ إقمامل- أطموديٌ إطمؽوم واًمتج

اًمًؾػ أكف ٓ جيقز محؾ إطموديٌ اعمتعؾؼي سموًمتحؾقؾ واًمتحريؿ إٓ قمؿـ 

                                                 

 -(9>7.2( شمدريى اًمراوي )7)

 -(4>( مؼدمي اسمـ اًمصالح )2)
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، وأمو أطموديٌ اًمؽمهمقى واعمقاقمظ  ا مـ اًمظِـايـ اًمتفؿي سمعقدً يمون سمريئو مِ 

 (7)ومنكف جيقز يمتٌفو قمـ ؾموئر اعمشويخ---(- ، وكحق ذًمؽ

: )إذا رويـو قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف أمحد اسمـ طمـٌؾىمول اإلموم 

، وإذا  وآًمف وؾمؾؿ ذم احلالل واحلرام واًمًــ وإطمؽوم شمشددكو ذم إؾموكقد

رويـو قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذم ومضوئؾ إقمامل ومو ٓ يضع 

 (2)ؾـو ذم إؾموكقد(-وهَ ًَ ، شمَ  و وٓ يرومعفـؽؿً طُم 

 احلديث ادوضوع

وقع هق ذ أكقاع إطموديٌ، وهق أردى كقٍع مـ إنا احلديٌ اعمق

ف قمؾقف قمؾقـو أنْ   كعرف أيت: إطموديٌ اًمضعقػي قمغم اإلـمالق، وًمؽل كتعرا

رف يؼصد ، وذم اًمعُ  اعمقوقع ذم اًمؾغي اًمًوىمط واعمـحط : تعريػه

، اعمـًقب إمم رؾمقل اهلل  اًمؽذب اعمختؾؼ اعمصـقع) سموحلديٌ اعمقوقع

 -(ؾؿصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾم

و شمًؿقي  يـ امو:سموقمتٌورومذًمؽ احلديٌ اعمقوقع مقوققًمو=  أما

 -ف ًمقس سمحديٌإصؾ أكا  ؿمفرشمف سمؽقكف طمديثو، مع أنا  ,7

لا طمديًثو= عمو ؿموهَبً صقرشمف إطموديٌ  ,2  ًى إمم وكُ  طمقٌ ذيمر سمًـدٍ ؾُمؿ 

                                                 

 -(777( اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي )7)

 -(774( اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي )2)
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صغم  مع أكف ًمقس صحقح اًمـًٌي ًمؾـٌلاًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

 ف وؾمؾؿ-اهلل قمؾقف وآًم

فمفرت إطموديٌ اعمقوققمي ذم ِّنويي  : احلديث أشباب وضع

، وحتديًدا سمعد مؼتؾ اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرم اهلل  اخلالومي اًمراؿمدة

= وذًمؽ سمًٌى فمفقر اًمػرق اعمتـوطمرة، طمقٌ ؾمعً يمؾ ومرىمي حلشد  وضمفف

، ومظفرت إطموديٌ  إدًمي اًمصحقحي واعمزقمقمي قمغم صحي دقمقاهو

ومضوئؾ اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرم اهلل وضمفف وأهؾ اًمٌقً  اعمقوققمي ذم

اًمـٌقي اًمطوهر مـ ىمٌؾ متعصٌل اًمشقعي، وفمفرت ومضوئؾ اخلؾػوء 

اًمراؿمديـ وسمؼقي اًمعنمة اعمٌنميـ وهمػمهؿ مـ ىمٌؾ متعصٌل أهؾ اًمًـي 

ذم اًمؽقد  أصمر، يمام يمون ًمؾؿؽمسمصلم سمديــو اإلؾمالمل احلـقػ  واجلامقمي

رىمعي اإلؾمالم ودظمؾ سملم اعمًؾؿلم سمعض  ًمؾؿًؾؿلم طمقٌ شمقؾمعً

وِق  ًا ، وًمعؾ أهؿ دواومع فمفقر إطموديٌ اعمقوققمي شمتؿثؾ  واًمزكودىمي اًمُػ

 : إمقر أشمقي ذم

سمعض اًمزكودىمي احلوىمديـ قمغم  إنا  :(7)افؽقد فإلشمام من ؿبل افزكادؿة -2

ديــو اإلؾمالمل طمووًمقا ضموهديـ شمشقيف اًمديـ اإلؾمالمل مـ ظمالل 

                                                 

ْكِديُؼ ( 7) زكديؼ  ومجع- ٓ يممـ سمؤظمرة وَوطْمداكّقي اخلوًمؼ ي صػي َمـَزْكَدىمَ ، واًماًمؼوئؾ سمٌؼوء اًمدهر :اًمز 

ْكَدىميوآ ، كوِدىميزَ  :  (-:70.74- اكظر ًمًون اًمعرب )ؾمؿ اًمزا
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قمي كًٌقهو إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ، ومؿـ أمثؾي أطموديٌ مقوق

 ومعؾقم أنا  (7)يشوء اهلل( ذًمؽ طمديٌ )أكو ظموشمؿ اًمـٌقلم ٓ كٌل سمعدي إٓ أنْ 

قوء قمؾقفؿ اًمصالة ـؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ هق ظموشمؿ إكٌ

وع حمؿد قَ ـ ىمقل اًمشوء اهلل( مِ ـ، ومزيودة )إٓ أن ي ، ومال كٌل سمعده واًمًالم وا

واحلديٌ رواه مًؾؿ ذم صحقحف سمؾػظ )أكو ظموشمؿ  (2)سمـ ؾمعقد اعمصؾقب-

 (7)قلم ٓ كٌل سمعدي(-ـاًمـٌ

، شمعصى سمعض أرسموب  عمو فمفرت اًمػرق اإلؾمالمقي : افتعصب ادذدبي -3

، ومظفرت أطموديٌ ومقفو  ، واكتؼوص مذاهى همػمهؿ اعمذاهى ًمـٍمة مذهٌفؿ

ًمؽؾ  ، ومؿـ أمثؾي ذًمؽ )إنا  اإلؾمالمقياكتؼوص مـ ىمدر سمعض اعمذاهى واًمػرق 

 (4)، وهيقد أمتل اعمرضمئي(- أمي هيقًدا

عمو رأى سمعُض اًمـوس ُزهَد سمعض  : الـافسؽقب دم ؾضائل األظؿ -4

، وإىمٌوهلؿ  اعمًؾؿلم ذم يمتوب اهلل وؾمـي اعمصطػك صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

ؽريؿ فمـو ، ووعقا أطموديٌ ذم ومضؾ اًمؼرآن اًم قمغم اعمغوزي ومًوئؾ اًمػؼف

                                                 

 -[778( اعمقوققموت اًمؽؼمى ٓسمـ اجلقزي سمرىمؿ ]7)

وعػوء اًمعؼقكم  -: مؽموك احلديٌ ، يمون صؾى ذم اًمزكدىمي- ىمول اًمعؼقكم حمؿد سمـ ؾمعقد اعمصؾقب (2)

(4.:0 -) 

 -[9;22( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]7)

 -[;70سمرىمؿ ]( اعمقوققموت اًمؽؼمى ٓسمـ اجلقزي 4)
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ٌقن اعمً ومعـ =  ؾؿلم ذم يمتوب رهبؿ ؾمٌحوكف وشمعومممـفؿ أّنؿ يرهم 

ذم هذا احلديٌ اًمذي  (7): ىمؾً عمقنة سمـ قمٌدرسمف قمٌداًمرمحـ سمـ مفدي ىمول

ى اًمـوس  : أيش هق؟ ىمول طمدث سمف ذم ومضوئؾ اًمؼرآن : )هذا وَوْعتُُف أرهم 

 (2)ذم اًمؼرآن(-

= ٕكف مجع يمؾ  جلومعويمذًمؽ طمول كقح سمـ أيب مريؿ اًمذي قمرف سمو

:  ، وىمول احلويمؿ : مؽموك احلديٌ ، ىمول مًؾؿ وهمػمه رء إٓ اًمصدق

   (7)ي طمديٌ ومضوئؾ اًمؼرآن اًمطقيؾ-صؿَ َوَوَع أسمققمِ 

َرهِمَى سمعُض ُوَعَػوء اًمـػقس ذم ىمضوء  : حؼقق ادـاؾع افشخصقةـت -5

طمقائجفؿ اًمشخصقي وًمق يمون ذًمؽ قمغم طمًوب اًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل 

و ـ، ومـجد مـ يتؼرب إمم اعمؾقك ويرهمى ومقؿ قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ صغم اهلل

ا إلرووء اعمؾقك وًمق سموًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف قمـدهؿ مًتعدً 

                                                 

: يمون ممـ يروي اعمقوـققموت قمــ إصمٌـوت ويضـع  اًمٌٍمي- ىمول اسمـ طمٌون مقنة سمـ قمٌدرسمف( 7)

 (-  8:4  8:7.:احلديٌ وهق صوطمى طمديٌ ومضوئؾ اًمؼرآن اًمطقيؾ- مقزان آقمتدال )

 -(4.297( وعػوء اًمعؼقكم )2)

ـ أيب طمـقػي واسمــ أيب - قمومل أهؾ مرو= أظمذ اًمػؼف قم( كقح سمـ أيب مريؿ اعمروزي، ُيؽـك سمليب قمصؿي7)

، واعمغوزي قمـ اسمـ إؾمحوق- ىمول اسمــ  ًمقغم، واحلديٌ قمـ طمجوج سمـ أرـموة، واًمتػًػم قمـ مؼوشمؾ

، ٓ جيـقز  : يمون يؼؾى إؾمـوكقد ويـروي قمــ اًمثؼـوت مـو ًمـقس مــ أطموديـٌ إصمٌـوت طمٌون

( ومقـزان :7.79هــ(- اًمضـعػوء واعمؽمويمـلم ٓسمــ اجلـقزي )7:7)ت  آطمتجوج سمف سمحـول

 (-88.:قمتدال )آ
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يدظمؾ قمغم اخلؾقػي اًمعٌود  (7)، ومفذا همقوث سمـ إسمراهقؿ وآًمف وؾمؾؿ

ٌَْؼ إٓ ذم َكْصؾٍ (2))اعمفدي  ، أو ( ومقضمده يؾعى سموحلامم ومروى ًمف طمديٌ )ٓ ؾَم

احلديٌ اًمثوسمً ًمقس ومقف ًمػظي )ضمـوح( وهق سمؾػظ  ، أو ضَمـَوح( مع أن طَموومِر

) ٌَْؼ إٓ ذم َكْصٍؾ أو طَموومِر أو ظُمػٍّ   (7))ٓ ؾَم

يمام طموول سمعض وعػوء اًمـػقس شمًقيؼ سمضوقمتفؿ سملطموديٌ 

، وملوردوا أطموديٌ ذم ومضوئؾ اًمٌوذكجون واًمعدس  مزقمقمي مؽذوسمي

إطموديٌ )اًمٌوذكجون ؿمػوء مـ يمؾ ، ومـ أمثؾي شمؾؽ  واجلرضمػم واًمٌؼؾ

س  (4)داء( و)قمؾقؽؿ سموًمعدس= ومنكف مٌورك يرىمؼ اًمؼؾى ويؽثر اًمدمعي، وىُمد 

  (8).قمغم ًمًون ؾمٌعلم كٌقو(

، هق ذ أكقاع  طمؽؿ احلديٌ اعمقوقع : حؽم احلديث ادوضوع

: )إنا  = إذ يؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ومقف احلديٌ اًمضعقػ

ـ أ مؼعده مِ ، ومؾقتٌقا  كما متعؿًداقمَ  َب ذَ يمَ  ـْ ومؿَ  ، طمدٍ قمغم أَ  كَما ًمقس يمؽذٍب و قمَ يمذسمً 

                                                 

وهمقـوث هـذا سمـلم إمـر ذم :  ، يؽـك سمليب قمٌداًمرمحـ- ىمول اسمـ قمدي همقوث سمـ إسمراهقؿ اًمـخعل( 7)

)ذيمره اًمعؼقكم واسمـ اجلـورود  : اًمضعػ وأطموديثف يمؾفو ؿمٌف اعمقوقع- وىمول اسمـ طمجر اًمعًؼالين

 (-  ;.9واسمـ ؿموهلم ذم اًمضعػوء( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )

 -  هـ>79 ي اعمفدي اًمعٌود، وىمد شمقذم ؾمـيشمؼدمً شمرمج( 2)

 مـ ـمريؼ أيب هريرة ريض اهلل قمـف- [7:00[ واًمؽممذي سمرىمؿ ]28:4( ؾمــ أيب داوود سمرىمؿ ]7)

   -(9;( اعمقوققموت اًمؽؼمى ًمعكم اًمؼوري )4)

 -(>>2( اعمقوققموت اًمؽؼمى ًمعكم اًمؼوري )8)
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 ومال جيقز روايي احلديٌ اعمقوقع إٓ ًمؾتـٌقف قمغم ووعف واًمتحذير مـف (7)اًمـور(

، وىمد ذيمر اًمعؾامء أن َمـ يمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مرة 

اًمـوس قمـ اًمؽذب قمغم اًمـٌل  = يمل يـزضمرَ  واطمدة ٓ شُمؼٌؾ روايتف سمؼقي طمقوشمف

: )وجيقز أن يقضمف سملن ذًمؽ ضُمعؾ  = ىمول اًمـقوي صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

= ًمعظؿ  شمغؾقًظو قمؾقف وزضمرا سمؾقًغو قمـ اًمؽذب قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

=  ، سمخالف اًمؽذب قمغم همػمه واًمشفودة مػًدشمف ذقًمو مًتؿًرا إمم يقم اًمؼقومي

 (2)دهتو ىموسة ًمقًً قمومي(-مػً ٕنا 

ًمؼد أدى قمؾامء احلديٌ  : أصفر ادصـػات دم األحاديث ادوضوظة

صغم اهلل  قمؾقفؿ رمحي اهلل واضمٌفؿ دموه إطموديٌ اعمؽذوسمي قمغم رؾمقل اهلل

، ومؿـ  ، ومجؿعقهو ذم ممًمػوت ظموصي طمتك حيذرهو اًمـوس قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 : شمؾؽ اًمؽتى قمغم ؾمٌقؾ اعمثول

ًمؾحوومظ احلًلم سمـ إسمراهقؿ .قوققموت مـ إطموديٌإسموـمقؾ واعم ,7

 هـ(-847اجلقزىموين )ت 

ـــؼمى ,2 ـــققموت اًمؽ ـــقزي . اعمقو ــــ اجل ـــداًمرمحـ اسم ـــوومظ قمٌ  ًمؾح

 هـ(-:>8)ت 

                                                 

 هلل قمـف-مـ ـمريؼ اعمغػمة سمـ ؿمعٌي ريض ا [7( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]7)

 -(7.770( شمدريى اًمراوي )2)
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 ًمؾشقخ طمًـ سمـ حمؿد اًمَصَغوين .اًمدر اعمؾتؼط ذم شمٌقلم اًمغؾط ,7

 هـ(-980)ت         

ضمالل اًمديـ ًمؾحوومظ .ذم إطموديٌ اعمقوققمي اًممزم اعمصـققمي ,4

 هـ(-77>)ت  اًمًققـملسمـ أيب سمؽر اٌداًمرمحـ قم

ًمؾحوومظ حمؿد سمـ يقؾمػ .اًمػقائد اعمجؿققمي ذم إطموديٌ اعمقوققمي ,8

 هـ(-42>اًمدمشؼل )ت 

ًمؾشقخ قمكم .شمـزيف اًمنميعي اعمرومققمي قمـ إظمٌور اًمشـقعي اعمقوققمي ,9

اق )ت ا سمـ حمؿد  هـ(-97>سمـ قمرا

 هـ(-9;>ًمؾشقخ حمؿد سمـ ـموهر اًمػتـل )ت .شمذيمرة اعمقوققموت ,:

ًمؾشقخ قمكم ؾمؾطون اًمؼوري .شمذيمرة اعمقوققموت اًمؽؼمى واًمصغرى ,;

 هـ(-7074)ت 

ًمؾؼويض حمؿد سمـ قمكم . اًمػقائد اعمجؿققمي ذم إطموديٌ اعمقوققمي ,>

 هـ(-7280اًمشقيموين )ت 

ًمؾشقخ أيب احلًـوت . أصمور اعمرومققمي سموٕطموديٌ اعمقوققمي ,70

 هـ(-7704)ت  اًمؾاْؽـَِقي

ًمؾشقخ .  أصؾ ًمف أو سملصؾف مقوقعٓ: اًمؾمًمم اعمرصقع ومقام ىمقؾ  ,77

 هـ(-7708حمؿد سمـ ظمؾقؾ اًمؼووىمجل )ت 
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 أؿسام احلديث افـبوي افؼيف

، وذم هذه اًمقطمدة  احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ ًمف أىمًوم يمثػمة ومتـققمي

 : يتؾمـعرض ًمٌعض شمؼًقامت احلديٌ قمغم اًمـحق أ

 ن حقث ظدد رواتهأؿسام احلديث م   (1)

ـ د رواشمف ذم يمؾ ـمٌؼي مِ دَ يـؼًؿ احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ سموقمتٌور قمَ 

 احلديٌ أطمود-و احلديٌ اعمتقاشمر : لم اموقـمٌؼوت اإلؾمـود إمم ىمًؿلم رئقً

احلديٌ اًمـذي )ف يعرف احلديٌ اعمتقاشمر سملكا  : احلديث ادتواتر:  أوًل 

مهؿ قمغم اًمؽذب ذم يمؾ ـمٌؼـي مــ ـمٌؼـوت اًمًــد، رواه مجع يًتحقؾ شمقاـم

 (7)-(ويمون مـتفك إظمٌورهؿ احلس

ًتحقؾ اشمػوىمفؿ قمغم اًمؽذب ـوقمدد اًمرواة ذم يمؾ ـمٌؼي اًمذيـ ي

،  ؼيـعقن راويو ذم يمؾ ـمٌـ: ؾمٌ ، ومٌعضفؿ ىمول خمتؾػ ومقف سملم أهؾ اًمعؾؿ

، وىمول  ، وسمعضفؿ ىمول صمالصمامئي وسمضعي قمنم وسمعضفؿ ىمول أرسمعقن

 (2)، وهذا مو اظمتوره اإلموم اًمًققـمل رمحف اهلل شمعومم- : قمنمة آصطخري

 : يـؼًؿ احلديٌ اعمتقاشمر إمم كققملم امو: أؿسام احلديث ادتواتر

 وهق مو رواه مَجٌْع يًتحقؾ اشمػوىمفؿ قمغم اًمؽذب سمـػس :  ادتواتر افؾػظي -1

                                                 

 -(0;2.7( اكظر شمدريى اًمراوي )7)

 -(::2.7( شمدريى اًمراوي )2)
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ـْ  مـ متعؿًدا ومؾقتٌقأ مؼعده  يَمَذَب قَمكما  اًمؾػظ- ومثول ذًمؽ طمديٌ )َم

 (7)اًمـور(-

: وهق مو رواه مجع يًتحقؾ اشمػوىمفؿ قمغم اًمؽذب سموعمعـك  ادتواتر ادعـوي -2

 دون اشمػوىمفؿ ذم اًمؾػظ- ومثول ذًمؽ طمديٌ كعقؿ وقمذاب اًمؼؼم-

= ٕكف كؼؾ إًمقـو  احلديٌ اعمتقاشمر ىمطعل اًمثٌقت : حؽم احلديث ادتواتر

فق طمديٌ يػقد اًمعؾؿ ، وم مـ ىمٌؾ قمدد مـ اًمرواة يًتحقؾ اشمػوىمفؿ قمغم اًمؽذب

 ، ويؽػر مـ أكؽره- ، ومقجى اًمعؿؾ سمف اًمقؼقـل اجلوزم

 : أصفر ادصـػات دم األحاديث ادتواترة

قمدد إطموديٌ اعمتقاشمرة ًمقس يمثػما مؼوركي سملطموديٌ أطمود، وًمؼد  إنا 

 : أومردهو سموًمتلًمقػ سمعض اًمعؾامء، ومؿـ أؿمفر اعمصـػوت ذم احلديٌ اعمتقاشمر

ًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ ة ذم إظمٌور اعمتقاشمرة إزهور اعمتـوصمر ,7

 -(هـ77>) إطمدى قمنمة وشمًعامئي اعمتقرم ؾمـيسمـ أيب سمؽر اًمًققـمل ا

ـوصمرة( ًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ )خمتٍم إزهور اعمت ىمطػ إزهور ,2

 ل-اًمًققـم

ث حمؿد سمـ ضمعػر ًمؾًقد ا كظؿ اعمتـوصمر ذم احلديٌ اعمتقاشمر ,7 عمُحد 

تاوين 
 -(هـ7748مخس وأرسمعلم وصمالصمامئي وأًمػ ) ؾمـياعمتقرم اًمؽِ

                                                 

 -(70( إزهور اعمتـوصمرة ذم إظمٌور اعمتقاشمرة )7)
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احلديٌ اًمذي مل )ف عرف طمديٌ أطمود سملكا يُ  : احلديث اآلحاد:  ثاكًقا

 (7)-(جَيؿع ذوط اعمتقاشمر

ـ طمقٌ قمدد رواشمف يـؼًؿ طمديٌ أطمود مِ  : أؿسام احلديث اآلحاد

 : صمالصمي أىمًوم هلذم يمؾ  طمؾؼي مـ طمؾؼوت ؾمـده إمم 

راو واطمد ذم طمؾؼي مـ طمؾؼوت ؾمـده أو  هق مو رواه افغريب: ,7

،  ، ومؾق يمون ذم يمؾ طمؾؼوشمف قمدد يمثػم ، وموًمعؼمة سملوعػ احلؾؼوت ٓ سملىمقاهو أيمثر

إطمدى طمؾؼوشمف ومقفو  = ٕنا  وذم إطمدى طمؾؼوشمف راٍو واطمٍد يمون هذا احلديٌ همريٌو

، ومفذا  ، أمو إذا يموكً يمؾ طمؾؼوت ؾمـده ومقفو راٍو واطمٍد ومؼط راٍو واطمٍد ومؼط

 ى مـ سموب إومم-همري

 

 

 شكل تىضيحي لزصن حلقبد احلديث الغزيت
طمديٌ )اًمقٓء حلؿي يمؾحؿي اًمـًى، ٓ  : مثال احلديث افغريب

ذم ؾمـد هذا احلديٌ قمٌداهلل سمـ ديـور  د اًمتوسمعل  شمػرا  (2)ُيٌوع وٓ ُيقهى(

ل قمـ اًمصحويب قمٌداهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفامسمروايتف  ًٌو = ًمذًمؽ ؾُمؿ   -همري

                                                 

 -(29( كزهي اًمـظر ذح كخٌي اًمػؽر )7)

 [-:2747[ وؾمــ اًمٌقفؼل سمرىمؿ ]0>>:سمرىمؿ ] قمغم اًمصحقحلم ( مًتدرك احلويمؿ2)

3 5 5 1 4 9 6 1 2 9 5 5 
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ـ طمؾؼوت ؾمـده أو أيمثر، هق مو رواه اصمـون ذم طمؾؼي مِ  : افعزيز ,2

ل ؿ  ، وإكام ؾُم  ، سمؾ اًمعؼمة سملوعػ احلؾؼوت وٓ قمؼمة سمٌؼقي طمؾؼوت اًمًـد

اه سمروايتف إووومي ًمؾراوي إول، احلديٌ وىمقا  زَ زا اًمراوي اًمثوين قمَ  = ٕنا  قمزيًزا

 = أي كودر اًمقضمقد- ف قمزيز اًمقضمقد= ٕكا  ل قمزيًزاؿ  ؾُم  : وىمقؾ

 

 

 شكل تىضيحي لزصن حلقبد احلديث العزيز
 ، ـ طمديٌ أكس ريض اهلل قمـفمِ  (7)روى اًمشقخون : مثال احلديث افعزيز

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف أنا  (2)واًمٌخوري

 مـ واًمده ووًمده(-: )ٓ يممـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطمىا إًمقف  وآًمف وؾمؾؿ ىمول

 ـ اًمصحوسمي أكس وأسمقهريرة ريض اهلل قمـفام-وموحلديٌ رواه مِ 

 قى-ورواه قمـ أكس ريض اهلل قمـف ىَمتودة وقمٌداًمعزيز سمـ ُصفَ 

 ورواه قمـ ىَمتودة ؿُمْعٌي وؾمعقد-

 ورواه قمـ قمٌداًمعزيز سمـ ُصفقى إؾمامقمقؾ سمـ قُمؾقاَي وقمٌداًمقارث-

 ورواه قمـ يمؾ مجوقمي-

 أيمثر مـ اصمـلم ذم طمؾؼي مـ طمؾؼوت اًمًـد أو  هق مو رواه : ادشفور ,7

                                                 

 [-0:[ ومًؾؿ سمرىمؿ ]78اًمٌخوري سمرىمؿ ]( صحقح 7)

 -[74( صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]2)
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يصؾح أن  (7)وًمعؾ طمديٌ )ٓ رضر وٓ رضار(،  ، ومل يٌُؾغ طمد اًمتقاشمر أيمثر

ة  يؽقن مثوٓ ًمؾحديٌ اعمشفقر = ٕكاف رواه مـ اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ قمدا

، : أسمقؾمعقد اخلدري  ، واؿمتفر سمروايتف مـفؿ صمالصمي مل يٌؾغقا طمد اًمتقاشمر

 وقمٌودة سمـ اًمصومً ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم- ،  سمـ قمٌوسوقمٌداهلل

 

 
 شكل تىضيحي لزصن حلقبد احلديث ادلشهىر

 

، ومؼد يؽقن احلديٌ  واًمشفرة ختتؾػ سموظمتالف اعمشتغؾلم سموًمعؾقم

، وىمد يؽقن  مشفقًرا قمـد قمؾامء اًمػؼف وًمقس مشفقًرا قمـد قمؾامء احلديٌ

، وىمد يؽقن مشفقًرا قمـد  قمومي اعمًؾؿلم، دون  مشفقرا قمـد قمؾامء اًمؾغي

 : ذفكفأمثؾة ، وإًمقؽ  قمؾامء اًمؾغي اًمعرسمقي دون همػمهؿ

ـ اعمشفقر قمـد قمؾامء احلديٌ )ىمـً اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ * مِ 

 (2)ؿمفرا يدقمق قمغم ِرقْمٍؾ وِذيْمَقان(-

وكِِف ويدهو*  ًَ َؿ اعمًؾؿقن مـ ًم
ـْ ؾَمؾِ  (7)(-قمـد اًمعؾامء يموومي )اعمًؾؿ َم

                                                 

( 9>.9( وؾمـــ اًمٌقفؼـل اًمؽـؼمى )7.777ومًــد أمحـد ) [2747سمـرىمؿ ] ؾمــ اسمــ موضمـف( 7)

 -(;2.8واحلويمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم )

 -[::9[ وصحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]>;40( صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]2)

 -[:292( ضمومع اًمؽممذي سمرىمؿ ]7)

3 5 5 4 6 9 6 2 2 9 5 5 
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 (7)ـ اعمشفقر قمـد اًمػؼفوء )أسمغض احلالل إمم اهلل اًمطالق(-* مِ 

ٌُْد ُصفقى ًمق مل ُيػ اهلل مل يعصف(-* مِ   (2)ـ اعمشفقر قمـد اًمـحوة )كِْعَؿ اًمَع

 (7)قمـد إصقًمقلم )رومع قمـ أمتل اخلطل واًمـًقون ومو اؾمتؽرهقا قمؾقف(-* 

 (4)-ـ اعمشفقر قمـد اًمعومي )اًمًػر ىمطعي مـ اًمعذاب(* مِ 

 : أصفر ادصـػات دم األحاديث ادشفورة

حمؿد سمـ قمٌداهلل ًمؾحوومظ ،  اًممزم اعمـثقرة ذم إطموديٌ اعمشفقرة ,7

 -(هـ4>:أرسمع وشمًعلم وؾمٌعامئي ) اعمتقرم ؾمـياًمزريمٌم 

ًمؾحوومظ ،  اعمؼوصد احلًـي ذم سمقون يمثػم مـ إطموديٌ اعمشتفرة قمغم إًمًـي ,2

ًا حمؿد سمـ قمٌداًمرمحـ   -(هـ02>اصمـتلم وشمًعامئي ) تقرم ؾمـياعمي ووِ خَ اًم

 ًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ ،  اًمدرر اعمـتنمة ذم إطموديٌ اعمشتفرة ,7

 -(هـ77>) إطمدى قمنمة وشمًعامئي اعمتقرم ؾمـيسمـ أيب سمؽر اًمًققـمل ا

،  متققز اًمطقى مـ اخلٌقٌ ومقام يدور قمغم أًمًـي اًمـوس مـ احلديٌ ,4

ٌَ وًمدا اعمعروف سمشقٌوين اًمقمكم سمـ حمؿد  ًمؾحوومظ قمٌداًمرمحـ سمـ اعمتقرم  لعي

 -(هـ:>>) ؾمٌع وشمًعلم وشمًعامئي ؾمـي

                                                 

 [-;:27( ؾمــ أيب داوود سمرىمؿ ]7)

 -(>79زم اعمـثقرة ذم إطموديٌ اعمشفقرة ًمؾزريمٌم )( هذا طمديٌ مقوقع- اكظر اًمم2)

 (-;>2.7( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم )7)

 [->842( صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]4)
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يمشػ اخلػوء ومزيؾ اإلًمٌوس قمام اؿمتفر مـ إطموديٌ قمغم أًمًـي  ,8

اصمـتلم وؾمتلم  اعمتقرم ؾمـيًمعجؾقين وقمقؾ سمـ حمؿد اـًمؾشقخ إؾمؿ اًمـوس

 -(هـ7792) وموئي وأًمػ

اعمشفقر( طمديٌ أطمود )اًمغريى واًمعزيز و : حؽم حديث اآلحاد

رت ومقف ومنذا شمقوما  = ايؽقن مردودً  ويؿؽـ أنْ  ، يؽقن مؼٌقٓ يؿؽـ أنْ 

ٍ  حُي  ،ذوط اًمصحي يمون مؼٌقٓ يمون  ،، وإذا اكعدمً ذوط اًمصحي سمف ت

ٍ  ٓ حُي  ، امردودً   سمف- ت

 

  احلديث افـبوي افؼيفأؿسام   

 من حقث ظدد رواته

 آحاد

1- 9 

 متواتر

 ؾلـثر11

 معـوي فػظي
 ؽريب

(1) 

 ظزيز

(2) 

 شفورم

3- 9 
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ن حقث ؿائؾه (2)  أؿسام احلديث م 

 : يـؼًؿ احلديٌ طمًى كًٌتف إمم ىموئؾف صمالصمي أىمًوم هل

ًؿك احلديٌ اًمذي أوقػ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف يُ  : رؾوعاداحلديث  -2

= ٓرشمػوع  ، وؾمؿل مرومققًمو وآًمف وؾمؾؿ مـ اًمؼقل أو اًمػعؾ أو اًمتؼرير مرومققًمو

 رشمٌتف سمنووومتف إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ- ؾمقاء يمون ؾمـده متصال أم ٓ-

 : ادرؾوعاحلديث أؿسام 

ػ اًمصحويب اًمؼقل أو اًمػعؾ أو اًمتؼرير : وهق أن يضقافرؾع افترصحيي( 7)

: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ساطمي- مثؾ

 :--- أو ومعؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ --- وآًمف  وؾمؾؿ

: وهق مو مل يٍمح اًمصحويب سمرومعف إمم اًمـٌل صغم اهلل  افرؾع احلؽؿي( 2)

، ومقؽقن طمؽؿف  وًمؽـف يمالم ٓ يؼول مـ ىمٌقؾ اًمرأي،  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

مثؾ اًمؽالم  = ف ٓ يؼول قمغم ؾمٌقؾ اًمرأي، وٓ جمول ًمالضمتفود ومقفاًمرومع= ٕكا 

مو مل يؽـ اًمصحويب متفاًم سمروايي  ، وأظمٌور إمؿ اًمغوسمرة- قمغم سمدء اخلؾؼ

 سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام-ا، مثؾ قمٌداهلل  اإلهائقؾقوت

يمون  = ومننْ  احلديٌ اعمرومقع شمورة يؽقن صحقًحو وشمورة يؽقن وعقًػو : حؽؿه

 ، ومؾقس سمحجي ذقمقي مو مل ُيعضد- مل يؽـ صحقحو ، وإنْ  صحقحو ومقحتٍ سمف

 ك احلديٌ اًمذي أوقػ إمم اًمصحويب مـ ًؿا يُ  : ادوؿوفاحلديث  -2 
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 ، ؾمقاء أيمون ؾمـده متصال أم ٓ- ومعؾ مقىمقوًمو ىمقل أو

شمؼقد  ، سمنمط أنْ  قمغم همػم اعمـًقب إمم اًمصحويبوىمد يطؾؼ اعمقىمقف 

 ، ومقىمقف قمغم موًمؽ سمـ أكس- : مقىمقف قمغم قمطوء ، ومقؼول كًٌتف

 : اعمقىمقف يـؼًؿ ىمًؿلم امو:  أؿسام ادوؿوف وأمثؾته

 قمؿر سـم اخلطوب ريض اهلل قمـفاًمعٌورة اعمقىمقومي قمغم : مثؾ ىمقل  اعمقىمقف اًمؼقزم (7

ُفقا ىمٌؾ أن شمًّقدوا(-  (7): )شمػؼا

قمغم ريض اهلل قمـفام : أوشمر قمٌداهلل سمـ قمؿر  : مثؾ ىمقهلؿ اعمقىمقف اًمػعكم (2

 (2)ي ذم اًمًػر وهمػمه-اًمداسما 

 ، وسمعضفؿ ٓ حيتٍ سمف- = ومٌعضفؿ حيتٍ سمف ختؾػ ومقفـاعمقىمقف م :حؽؿه

ـ ك احلديٌ اًمذي أوقػ إمم اًمتوسمعل ومؿَ ًؿا يُ  : ادؼطوعاحلديث  -3       

، وٓ ومرق سملم اًمتوسمعل اًمؽٌػم واًمصغػم-  وـ ىمقل أو ومعؾ مؼطققمً دوكف مِ 

 ؾمقاء يمون ؾمـده متصال أم ٓ-

 (4)ًتح وٓ متؽؼم(-: )ٓ يـول اًمعؾؿ مُ  (7)جوهد سمـ ضمؼمـمُ اًمتوسمعل ىمقل :  مثافه

                                                 

 (->7.7( صحقح اًمٌخوري )7)

 [-4874( مصـػ قمٌداًمرزاق سمرىمؿ ]2)

شموسمعل مشـفقر، يمـون مــ أهـؾ مؽـي صمـؿ اؾمـتقـمـ  ، وهق ؽـك سمليب احلجوججوهد سمـ ضمؼم، يـ( مُ 7)

( ومقًمد اًمعؾـامء 2.298( معرومي اًمثؼوت )42- ـمٌؼوت اعمحدصملم )(هـ702)، شمقذم ؾمـي  اًمؽقومي

 (-7.242ووومقوهتؿ )

 [->842( صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]4)
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 شمدل قمغم رومعف- اعمؼطقع ًمقس سمحجي إٓ إذا وضمدت ىمريـي : حؽؿه

 : أصفر مصادر األحاديث ادوؿوؾة وادؼطوظة

اعمتقرم ؾمـي إطمدى قمنمة سمـ اموم اًمصـعوين مصـػ قمٌداًمرزاق  ,7

 هـ(-277)ت  وموئتلم

)ت  وئيـاعمتقرم ؾمـي مخس وصمالصملم وصمالصمؿمصـػ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي  ,2

 هـ(-278

 وئيـاعمتقرم ؾمـي قمنٍم وصمالصمؿيمتى اًمتػًػم سموعملصمقر يمتػًػم اًمطؼمي  ,7

 هـ(-770)ت 

 

  
  افؼيفاحلديث افـبوي أؿسام 

 ؿائؾهمن حقث 

 مؼطوع موؿوف مرؾوع
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 ن حقث افؼبول وافردأؿسام احلديث م  ( 3)

 : يٌ اًمـٌقي اًمنميػ مـ طمقٌ اًمؼٌقل واًمرد ىمًؿلم امويـؼًؿ احلد

 : وإًمقؽ عمحي هيعي قمـ يمال اًمـققملم إطموديٌ اعمردودة-و إطموديٌ اعمؼٌقًمي

شمؾؽ )ؼصد سموٕطموديٌ اعمؼٌقًمي هل يُ  : : األحاديث ادؼبوفة أول

، وإطموديٌ اعمؼٌقًمي  ومفل مؼٌقًمي يمحجٍ ذقمقي (إطموديٌ اًمتل حيتٍ هِبو

، ؾمقاء أيموكً اًمصحي واحلًـ ًمذاهتو،  طموديٌ اًمصحوح واحلًونشمشؿؾ إ

 أم ًمغػمهو يمام شمؼدم-

شمؾؽ )ؼصد سموٕطموديٌ اعمردودة هل يُ  : األحاديث ادردودة:  ثاكًقا       

ومؾؿ شممظمذ يمحجٍ ذقمقي مؼٌقًمي  (إطموديٌ اًمتل مل شمؽتؿؾ ذوط ىمٌقهلو

ؿ مل يؽميمقا اًمعؿؾ هبو  قمـد ضمؾ اًمعؾامء إذا مل جيدوا ذم اًمٌوب همػمهو ، إٓ أّنا

،  ، وإطموديٌ اعمردودة شمًؿك سموٕطموديٌ اًمضعقػي مـ إطموديٌ اعمؼٌقًمي

واًمؽمهمقى ، واعمـوىمى ، يموًمػضوئؾ = وهل معؿقل هِبو ذم سمعض إسمقاب 

 ، يمام شمؼدم- واًمؽمهقى

 رؾمقل اهلل صغم اهلل أنا  مو رواه اعمغػمة سمـ ؿمعٌي ريض اهلل قمـف : مثوًمف

 ذم  وؾمٌى وعػ احلديٌ أنا  (1)وؾمؾؿ شمقول ومًح قمغم اجلقرسملم-ف قمؾقف وآًم

                                                 

 [->>[ وضمومع اًمؽممذي سمرىمؿ ]>708ؾمـ أيب داوود سمرىمؿ ]( 7)
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 (1)ىمقس إودي( وهق متؽؾؿ ومقف- ؾمـده )أسمق

أؿسام احلديث من حقث اكؼطاع افسـد( 4)  

إصؾ ذم ؾمـد احلديٌ اعمؼٌقل أن يؽقن متصال، ومنذا وضمد ومقف  إنا 

أي اكؼطوع مل يعد احلديٌ مؼٌقٓ وصور احلديٌ مـ أكقاع احلديٌ 

= ومتورة يؽقن  اًمضعقػ )اعمردود( إٓ أن اكؼطوع اًمًـد ًمقس كققًمو واطمدا

، وشمورة يؽقن آكؼطوع سمنؾمؼوط راٍو  آكؼطوع ذم سمدايي اًمًـد وشمورة ذم آظمره

، وًمؽؾ كقع اؾمؿ ظموص طمًى  ، وشمورة سمنؾمؼوط أيمثر مـ راوٍ  واطمد

 اًمتػصقؾ أيت:

ظمقذ مـ شمعؾقؼ اجلدار- واصطالطمو مل: اعمعؾؼ ًمغي  : احلديث اد ع ؾ ق -2         

 (2)ا، أم أيمثر-هق مو طمذف أول إؾمـوده، ؾمقاء أيمون اعمحذوف واطمدً : 

حذف أي مصـػ ًمؽتوب مـ يمتى اًمًـي اًمـٌقيي ؾمـد ـيَ  أنْ  : مثوًمف

: يمذا ويمذا أو  : ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ احلديٌ ومقؼقل

ويمذا- وموحلديٌ طمذف مجقع  يمذاريض اهلل قمـفام ىمول: قمٌداهلل سمـ قمٌوس 

 ؾمـده مـ أوًمف-

 ٍ سمف-حتَ ـاحلديٌ اعمعؾؼ مـ أىمًوم احلديٌ اًمضعقػ، ومال يُ :  حؽؿه          

                                                 

ٍ  ـ- ىمول قمـف أمحد اسمـ طمـٌؾ: ٓ يُ إوديىمقس  أسمق( 7) سمـف- اًمضـعػوء واعمؽمويمـلم ٓسمــ اجلـقزي  حت

 (-04;.2( واعمغـل ذم اًمضعػوء ًمؾذهٌل )7>.2)

 (-40( كزهي اًمـظر ذح كخٌي اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر )2)
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يعرف احلديٌ اعمـؼطع سملكف يمؾ طمديٌ مل يتصؾ  : احلديث ادـؼطع -2         

 وضمف يمون اكؼطوقمف- إؾمـوده قمغم أي  

 أنا   (2)ًمداري ريض اهلل قمـفقمـ متقؿ ا (7)مو رواه ُزَرارة سمـ أورم:  مثوًمف

اهلل دمووز ٕمتل قمام طمدصمً  : )إنا  اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول رؾمقل

وموحلديٌ مـؼطع اإلؾمـود سملم ُزَرارة سمـ أورم ومتقؿ اًمداري  (7)سمف أكػًفو(-

=  : مو أطمًى ًمؼل ُزَرارة متقامأمحد اسمـ طمـٌؾ= إذ ىمول اإلموم  ريض اهلل قمـف

 (4)م وُزَرارة سمٍمي-متقؿ يمون سموًمشو

 تٍ سمف-، ومال حُي  احلديٌ اعمـؼطع مـ أىمًوم احلديٌ اًمضعقػ:  حؽؿه           

ملظمقذ مـ )اًمَعْضِؾ( وهق : اعمعضؾ ًمغي  : احلديث ادعضل -4            

 = قازمــون ومليمثر قمغم اًمتـهق مو ؾمؼط مـ إؾمـوده اصم: اإلقمقوء- واصطالطمو 

 (5)، أم ذم مـتفوه- أم وؾمطف،  ؾمقاء أيمون اًمًؼط أول اًمًـد

                                                 

طمجـر:  رة، ىمـول اسمـــسمـ أورم  اًمعومري اًمٌٍمي، ُيؽـك سمليب احلوضمى، قمؿؾ ىمووقو سموًمٌص ( زرارة7)

 (-278هـ- شمؼريى اًمتفذيى )7>صمؼي قموسمد موت ومجلة ذم اًمصالة ؾمـي 

متقؿ اًمداري هق متقؿ سمـ أوس سمـ ظمورضمي سمـ ؾمقد سمـ ضمذيؿي سمـ دراع سمـ قمدي سمـ اًمدار، يـًى ( 2)

إمم اًمدار وهق سمطـ مـ خلؿ، ُيؽـك سمليب رىمقي سموسمـي ًمف شمًؿك رىمقي مل يقًمد ًمف همػمهو، يمون كٍماكقو ويمون 

ؾمـي شمًع مـ اهلجرة ويمون يًؽـ اعمديـي صمؿ اكتؼؾ مـفو إمم اًمشوم سمعد مؼتـؾ قمـثامن ريض  إؾمالمف ذم

 (-7>7.7هـ- آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب )40اهلل قمـف- شمقذم رمحف اهلل ؾمـي 

 [- ;282سمرىمؿ ]( صحقح اًمٌخوري 7)

 (-7:9( ضمومع اًمتحصقؾ ذم أطمؽوم اعمراؾمقؾ )4)

 (-7.277( شمدريى اًمراوي )8)
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رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  : سمؾغـل أنا  ىمقل اإلموم موًمؽ سمـ أكس : مثوًمف

، وظمػم أقمامًمؽؿ اًمصالة، وٓ حيوومظ  : )اؾمتؼقؿقا وًمـ حُتصقا وآًمف وؾمؾؿ ىمول

وموحلديٌ ؾمؼط مـ إؾمـوده قمغم إىمؾ اًمتوسمعل   (1)قمغم اًمقوقء إٓ مممـ(

 واًمصحويب-

 حتٍ سمف-ـ، ومال يُ  حلديٌ اعمعضؾ مـ أىمًوم احلديٌ اًمضعقػا:  حؽؿه        

ملظمقذ مـ )اإلرؾمول( وهق ًمغي : ؾ ـاعمرؾم : احلديث ادرشل -5      

هق احلديٌ اًمذي يرومعف اًمتوسمعل إمم رؾمقل اهلل صغم : اإلـمالق- واصطالطمو 

 (2)اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ-

قمـ قمطوء سمـ ، ؿ قمـ زيد سمـ أؾمؾ، مو رواه اإلموم موًمؽ سمـ أكس  : مثوًمف

: )إن ؿمدة احلر  مـ وَمْقِح  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول يًور أنا 

ومعطوء سمـ يًور شموسمعل رومع احلديٌ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  (3)ضمفـؿ(

 وهق مل يؾتِؼ سموًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ-

 : (4)صمالصمي أىمقال ظمالصتفواعمرؾمؾ قمغم  احلديٌ اظمتؾػ اًمعؾامء ذم طمؽؿ:  حؽؿه

                                                 

 [-79سمرىمؿ ]ـمل موًمؽ ( مق7)

صـغم ( ىمول اسمـ طمجر : وصقرة اعمرؾمؾ أن يؼقل اًمتوسمعل ؾمقاء يمون يمٌػًما أو صغػًما ىمول رؾمقل اهلل 2)

يمذا أو ومعؾ يمذا أو وُمعؾ سمحيشمف يمذا أو كحق ذًمـؽ- كزهـي اًمـظـر ذح كخٌـي  اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 (-47اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر )

 [-;7سمرىمؿ ]( مقـمل موًمؽ 7)

 -(>>7 , 8>7.7اكظر شمدريى اًمراوي )( 4)
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 ، وإمم هذا ذهى أسمقطمـقػي وموًمؽ- ( ضمقاز آطمتجوج سمف مطؾًؼو7)

 امهػم اعمحدصملم-ـ، وإمم هذا ذهى ضم ( قمدم آطمتجوج سمف مطؾًؼو2)

 (1)، وإمم هذا ذهى اًمشوومعل- نموطـ: طمقٌ يؼٌؾ اعمرؾمؾ سم ( اًمتػصقؾ7)

 : أصفر ادصـػات دم األحاديث ادرشؾة

 هـ(-2:8ؾ ًمإلموم أيب داوود اًمًجًتوين )ت يمتوب اعمراؾمق -1

 هـ(-:72يمتوب اعمراؾمقؾ ًمعٌداًمرمحـ سمـ أيب طموشمؿ )ت  -2

يب ؾمعقد اسـم ظمؾقؾ اًمعالئل )ت   -3  ٕ ضمومع اًمتحصقؾ ذم أطمؽوم اعمراؾمقؾ

 هـ(-97:

ًؿعف مـ ـهق أن يروي اًمصحويب طمديًثو مل ي : مرشل افصحايب

ف قمـ ـ، أو ًمغقوسم ر ؾمـفصغـ= إمو ًم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 ، أو ٕي ؾمٌى آظمر- لظمر إؾمالمفـ، أو ًمت احلدث

مو رواه أكس سمـ موًمؽ وقمٌداهلل سمـ قمٌوس ريض اهلل قمـفؿ مـ  : مثوًمف

 ّٕنام مل يدريمو احلدث-=   (2)طمديٌ اكشؼوق اًمؼؿر

ضمفوًمي اًمصحويب ٓ  = ٕنا  مرؾمؾ اًمصحويب صحقح إنا  : حؽؿه

  (3)، ؾمقاء أقُمِرف اؾمؿ اًمصحويب أم مل ُيعرف- شمي= إذ قمداًمي اًمصحوسمي صموسمتي

                                                 

 -(497اًمرؾموًمي )يمتوب ( 7)

 -[00;2[ ومًؾؿ سمرىمؿ ];9;7( صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]2)

 -(:7.77( شمقوقح إومؽور )7)
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 مـتفك اًمًـد -------------------------------------------سمدايي اًمًـد 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يىضح أًىاع االًقطبع يف الضٌد
 
 

 ن حقث اظتضاد احلديث ببعضهأؿسام احلديث م   -5

د ًمف ًتغـل = ٕكف ي شمورة يؽقن احلديٌ صحقًحو ومال حيتوج إمم معض 

، وشمورة شمؽقن سمعض  سمرضموًمف اًمثؼوت وسمؿتـف اعمؼٌقل قمـ اعمعزز واعمعضد

، وذًمؽ سموًمـظر  إطموديٌ سمحوضمي إمم اًمتليمد مـ ؾمالمتفو مـ أضمؾ أن ُيعؿؾ هِبو

ذم اًمطرق إظمرى اًمتل وصؾً إًمقـو هِبو مـ أضمؾ أن كطؿئـ ًمؼٌقهلو طمتك كعؿؾ 

 ؾقفو أهؾ اًمػـ هل:هِبو- وهلذه اعمعضدات واعمؼقيوت أؾمامء اصطؾح قم

مو ؿمورك طمديًثو آظمر ذم اًمؾػظ )احلديٌ اعمتوسمع هق  : ادتابعات -1

 وشمـؼًؿ اعمتوسمعوت إمم كققملم امو: (مع آحتود ذم اًمصحويب راوي احلديٌ

 وهل مشوريمي احلديٌ إول مـ أول إؾمـوده طمتك  : أ( متابعة تامة

  

 مرسل منقطع معضل معلق
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قمـ زهػم سمـ  (1)صحقحفمو رواه مًؾؿ ذم  : مثافهيصؾ اًمًـد إمم اًمصحويب- 

، قمـ أيب هريرة ريض اهلل  ، قمـ إقمرج ، قمـ ؾمػقون، قمـ أيب اًمزكود طمرب

: )ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أمتل  قمـف قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف ؾمؾؿ ىمول

ٕمرهتؿ سموًمًقاك قمـد يمؾ صالة( ومؼد شموسمع زهػم سمـ طمرب يمؾ مـ: ىمتقٌي سمـ 

ؿمقخف ؾمػقون إمم أيب هريرة ؾمعقد وقمؿرو اًمـوىمد سمروايي احلديٌ سمـصف قمـ 

 ريض اهلل قمـف-  

،  وهل أن يشؽمك احلديٌ اعمتوسمع ذم اًمصحويب : ب( متابعة كاؿصة

قمـ  (2)مو رواه مًؾؿ ذم صحقحف : مثافه دون اعمشوريمي ذم اًمًـد مـ أوًمف-

، قمـ أيب هريرة  ، قمـ إقمرج ، قمـ أيب اًمزكود زهػم سمـ طمرب، قمـ ؾمػقون

أؿمؼ قمغم  : )ًمقٓ أنْ   اهلل قمؾقف وآًمف ؾمؾؿ ىمولريض اهلل قمـف قمـ اًمـٌل صغم

ًمؾحديٌ  (3)أمتل ٕمرهتؿ سموًمًقاك  قمـد يمؾ صالة( ومؼد روى اًمؽممذي

 متوسمعي كوىمصي سمروايي احلديٌ قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف-

مو ؿمورك طمديًثو آظمر ذم اًمؾػظ أو )احلديٌ اًمشوهد هق  : افشوادد -2

ورسمام شمقؾمع ذم معـك  (اًمصحويب راوي احلديٌاعمعـك مع آظمتالف ذم 

شوريًمو ًمؾحديٌ سموعمعـك دون اؿمؽماط اظمتالف اًمشوهد وملـمؾؼ قمغم مو يمون مُ 

                                                 

 -مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف [282( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]7)

 -مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف [282( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]2)

 [-22اًمؽممذي سمرىمؿ ] ( ضمومع7)
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)وىمد شمطؾؼ :  اسمـ طمجر اًمعًؼاليناحلوومظ ىمول  اًمصحويب راوي احلديٌ-

 (1) ، وإمر ومقف ؾمفؾ(- اعمتوسمعي قمغم اًمشوهد وسموًمعؽس

إمم معرومي اعمتوسمعوت واًمشقاهد  آقمتٌور هق هقئي اًمتقصؾ : الظتبار -3

، ؾمقاء أيموكً قمـ  سموًمٌحٌ واًمتػتقش قمـ روايي ًمؾحديٌ سموًمؾػظ أو اعمعـك

 -ريض اهلل قمـفؿ ، أم قمـ همػمه مـ اًمصحوسمي اًمصحويب راوي احلديٌ

 أؿسام مـوظة فؾحديث افؼيف -6

 ، وهـو ؾمـتـوول سمعضفو: اًمنميػ أكقاع يمثػمةاًمـٌقي ىمًوم احلديٌ ٕ

،  هق احلديٌ اًمذي ختتؾػ اًمروايوت ومقف : طرباحلديث ادض ,7

اعمتًوويي ذوط ىمٌقهلو ذم اًمؼقة، سمحقٌ شمتعورض مـ يمؾ اًمقضمقه، ومال مجع، 

أطمدهو صحقحو  أمؽـ اجلؿع سمقـفام، سملن يمون ومننْ  وٓ كًخ، وٓ شمرضمقح-

ل حمػقفًمووأظمر طمًـًو، ىُمد   ل أظمر ؿموًذا- م اًمصحقح وؾُمؿ   ، وؾُمؿ 

،  ًمروايوت مًتقومقي ًمنموط اًمصحي أو احلًـيموكً إطمدى ا وإنْ 

مً اًمروايي اًمصحقحي أو احلًـي وؾمؿقً معروومي وإظمرى وعقػي ،  ، ىُمد 

قً مـؽرة  -وأظمرت اًمروايي اًمضعقػي وؾُمؿ 

 يـؼًؿ اعمضطرب إمم كققملم: : أؿسام ادضطرب وأمثؾته

 ومثوًمف طمديٌ أيب سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل قمـف :  مضطرب افسـد -أ

                                                 

 (-:7( كزهي اًمـظر ذح كخٌي اًمػؽر )7)
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، أراك ؿمًٌ!! ىمول: )ؿمقٌتـل هقد وأظمقاهتو( ىمول  رؾمقل اهلل ىمول: يو

وىمد ، : هذا مضطرب= ومنكف مل يرو إٓ مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق  اًمدارىمطـل

= ومؿـفؿ مـ رواه مرؾمال، ومـفؿ  اظمتؾػ قمؾقف ومقف قمغم َكحق قمنمة أوضمف

، ومـفؿ مـ ضمعؾف مـ مًـد أيب سمؽر، ومـفؿ مـ ضمعؾف  مـ رواه مقصقٓ

، وهمػم ذًمؽ- ورواشمف  ومـفؿ مـ ضمعؾف مـ مًـد قموئشي ، مـ مًـد ؾمعد

 (1)صمؼوت ٓ يؿؽـ شمرضمقح سمعضفؿ قمغم سمعض واجلؿع متعذر-

ومثوًمف طمديٌ وموـمؿي سمـً ىمقس ريض اهلل قمـفو  : مضطرب ادتن -ب

ذم اعمول  : )إنا  : ؾمئؾ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمـ اًمزيموة ومؼول ىموًمً

هؽذا مـ روايي ذيؽ قمـ أيب محزة قمـ  (2)ذيو ؾمقى اًمزيموة( رواه اًمؽممحلؼً 

مـ هذا اًمقضمف سمؾػظ )ًمقس ذم اعمول  (3)اًمشعٌل قمـ وموـمؿي ورواه اسمـ موضمف

 (4): ومفذا اوطراب ٓ حيتؿؾ اًمتلويؾ- طمؼ ؾمقى اًمزيموة( ىمول اًمعراىمل

احلديٌ اعمضطرب مـ أىمًوم  : ؾقه أصفر ادصـػاتو حؽؿه

  ٍ احلوومظ اسمـ طمجر  ذم اعمضطرب أًمػ ، وىمد سمف احلديٌ اًمضعقػ ومال حُيت

 : )اعمؼؽمب ذم سمقون اعمضطرب(- أؾمامه واًمعًؼالين يمتوسمً 

                                                 

 (-7.299( شمدريى اًمراوي )7)

 -مـ روايي وموـمؿي سمـً ىمقس ريض اهلل قمـفو [>98( ضمومع اًمؽممذي سمرىمؿ ]2)

 -مـ روايي وموـمؿي سمـً ىمقس ريض اهلل قمـفو [>;:7( ؾمــ اسمـ موضمف سمرىمؿ ]7)

 (-7.299( شمدريى اًمراوي )4)
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ذم ، و وإلدظمولسمؾغي ذم اًماإلدراج يعرف  : احلديث اددرج -2

  هق احلديٌ اًمذي يزاد ومقف مو ًمقس مـف ذم اًمًـد أو اعمتـ- : آصطالح

 يـؼًؿ اعمدرج إمم كققملم: : أؿسامه وأمثؾته

يروى  مـفو أنْ = درج اًمًـد ًمف أمثؾي خمتؾػي مُ  : ـدمدرج دم افس -أ

ٌٌ سمًـد معلم ،  ، ومقليت اًمراوي ًمروايي متـ آظمر مؼورب ًمؾحديٌ إول طمدي

، مثوًمف مو رواه  ختؾػ قمـفـؾمـده مُ  ، مع أنا  ومػمويف سمًـد احلديٌ إول

رؾمقل اهلل صغم  ، قمـ اًمزهري قمـ أكس ريض اهلل قمـف أنا  ؾمعقد سمـ أيب مريؿ

: )ٓ شمٌوهمضقا وٓ حتوؾمدوا وٓ شمداسمروا وٓ  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول اهلل

ومؼقًمف )وٓ شمـوومًقا( مدرضمي مـ طمديٌ آظمر رواه موًمؽ قمـ أيب  (1)شمـوومًقا(

)ٓ دمًًقا وٓ : وومقف ريض اهلل قمـف اًمزكود قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة 

   (2)حتًًقا وٓ شمـوومًقا وٓ حتوؾمدوا(-

درج ذم اعمتـ مو ًمقس يُ  أنْ )اعمتـ هق مدرج  : مدرج دم ادتن -ب

: )يمون  مثؾ مو رواه قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام ىمول (مـف

:  اميدَ ىمول اسمـ ىمُ  (4)اًمتًٌقح( (7)رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يعؼد

                                                 

 -مـ روايي أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف [;2رىمؿ ]( صحقح مًؾؿ سم7)

 -مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف [77( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]2)

 سمقاؾمطي قُمؼد إصوسمع- واًمتحؿقد واًمتؽٌػم حًى اًمتًٌقحـ( معـك يعؼد: ي7)

 [-7802( سمرىمؿ ]7;.2( ؾمــ أيب داوود )4)
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، امي ؿمقخ اإلموم أيب داوود دَ ومؽؾؿي )سمقؿقـف( اضمتفود مـ اسمـ ىمُ ،  سمقؿقـف

 ـ احلديٌ- وىمد أدرضمفو ذم متـ احلديٌ وًمقًً مـف-وًمقًً مـ مت

: )ويدرك اعمدرج سمقرود روايي مػصؾي  اًمعًؼالين ىمول اسمـ طمجر 

، أو مـ  ، أو سموًمتـصقص قمغم ذًمؽ مـ اًمراوي ًمؾؼدر اعمدرج ممو أدرج ومقف

، أو سموؾمتحوًمي يمقن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  سمعض إئؿي اعمطؾعلم

 (7)يؼقل ذًمؽ(-

ـ أىمًوم احلديٌ ج مِ رَ احلديٌ اعمدْ  : ؾقه أصفر ادصـػاتو حؽؿه

ٍ   ، اًمضعقػ  : أؿمفرهو ـتى مِ ، وىمد أًمػً ومقف يمُ  سمف ومال حيت

 هـ(497)ت  اًمػصؾ ًمقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ ًمؾخطقى اًمٌغدادي ,7

 هـ(-82;)ت  شمؼريى اعمـفٍ سمؽمشمقى اعمدرج ٓسمـ طمجر اًمعًؼالين ,2

 هـ(-77>)ت  اًمًققـمليـ ضمالل اًمداًمـَؿْدرج إمم اعمدرج ًمؾحوومظ  ,7

 هـ(-:747)ت  ث قمٌداًمعزيز اًمُغاَمريشمًفقؾ اعمدَرج إمم اعمدرج ًمؾؿحد   ,4

،  : ملظمقذ مـ اًمشذوذ وهق آكػراد اًمشوذ ًمغي : احلديث افشاذ -3

وًمًػو عمـ مو رواه اعمؼٌقل خُم ) أي اكػرد سمرأيف- واصطالطمو = اًمرضمؾ : ؿمذا  يؼول

 -(هق أومم مـف

 شمورة يؽقن اًمشذوذ ذم اًمًـد وشمورة يؽقن ذم  : مثال احلديث افشاذ

                                                 

 (-49)( كزهي اًمـظر ذح كخٌي اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر 7)
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 : ، مـ أمثؾي إطموديٌ اًمشوذة ، وىمد يؽقن ومقفام مًعو اعمتـ

طمديٌ  (7)ذيمر احلويمؿ اًمـقًوسمقري ذم )معرومي قمؾقم احلديٌ(

اًمزسمػم قمـ ضموسمر سمـ قمٌداهلل إكصوري  : طمدصمـل أسمق ؾمػقون اًمثقري ىمول

اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذم صالة  ريض اهلل قمـفام ىمول: )رأيً رؾمقل اهلل صغم

:  اًمظفر يرومع يديف إذا يمؼما وإذا ريمع وإذا رومع رأؾمف مـ اًمريمقع( صمؿ ىمول

وًمقس قمـد = وهذا احلديٌ ؿموذ اإلؾمـود واعمتـ إذ مل كؼػ ًمف قمغم قمؾي 

وٓ ذيمر أطمد ذم طمديٌ رومع اًمقديـ ، اًمثقري قمـ أيب اًمزسمػم هذا احلديٌ 

ٓ كعؾؿ أطمدا رواه قمـ أيب اًمزسمػم همػم و، أكف ذم صالة اًمظفر أو همػمهو 

 د سمف---(-وطمده شمػرا  (2)امنفْ إسمراهقؿ سمـ ـمَ 

سمقـام  اًمشوذ ٓ يؽقن إٓ سمؿخوًمػي اعمؼٌقل : افػرق بغ افشاذ وادـؽر

 اعمـؽر شمؽقن اعمخوًمػي ومقف مـ وعقػ-

:  اعمؼؾقب ملظمقذ مـ اًمؼؾى، وىمؾى اًمٌمء : احلديث ادؼؾوب -4

هق احلديٌ اًمذي ىُمؾِى : وذم آصطالح اعمؼؾقب  ف-ـهمػما وضمفتف وطمؼقؼت

 ، سمتؼديؿ أو شملظمػم وكحق ذًمؽ- ده أو متـفـؾمـ

                                                 

  (-797( معرومي قمؾقم احلديٌ )7)

امن اخلراؾموين- واطمد مـ رواة إمفوت اًمًً، ُيؽـك سمليب ؾمعقد، ؾمؽـ كقًـوسمقر فْ إسمراهقؿ سمـ ـمَ ( 2)

: صمؼي يغرب وشمؽؾؿ ومقف ًمإلرضموء ويؼول رضمع قمـف- شمؼريـى  صمؿ مؽي- ىمول قمـف اسمـ طمجر اًمعًؼالين

 (-0>اًمتفذيى )
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وشمورة يؽقن ،  احلديٌشمورة يؽقن اًمؼؾى ذم ؾمـد  : أؿسام ادؼؾوب         

 : ذم اعمتـ، وإًمقؽ أمثؾي ذًمؽاًمؼؾى 

ث اعمحدث قمـ رضمؾ اؾمؿف )مرة سمـ يمعى(  : ؿؾب افسـد ,7 يملن حُيد 

 اًمصحقح ويؼقل: )يمعى سمـ مرة(- ومقؼؾى آؾمؿ

مثؾ مو طمصؾ مـ رواة طمديٌ اًمًٌعي اًمذيـ يظؾفؿ  : ؿؾب ادتن ,2

اهلل ذم فمؾ قمرؿمف ذم صحقح مًؾؿ مـ ـمريؼ أيب هريرة ريض اهلل قمـف قمـ 

: )ؾمٌعي يظؾفؿ اهلل ذم فمؾف يقم ٓ فمؾ  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول

، ورضمؾ ىمؾٌف معؾؼ ذم  دة اهلل، وؿموب كشل سمعٌو = اإلموم اًمعودل إٓ فمؾف

، ورضمؾ دقمتف  ، ورضمالن حتوسمو ذم اهلل اضمتؿعو قمؾقف وشمػرىمو قمؾقف اعمًوضمد

ق سمصدىمي  : إين أظموف اهلل امرأة ذات مـصى ومجول ومؼول ، ورضمؾ شمصدا

، ورضمؾ ذيمر اهلل ظموًمقو ومػووً  ؿمامًمف وملظمػوهو طمتك ٓ شمعؾؿ يؿقـف مو شمـػؼ

وموًمصقاب )طمتك  ،اًمقد اًمتل شمـػؼ هل اًمقؿـك = ٕنا  ومفذا ومقف ىمؾى (7)قمقـوه(

 (2)ٓ شمعؾؿ ؿمامًمف مو شمـػؼ يؿقـف(-

احلديٌ اعمؼؾقب مـ أىمًوم احلديٌ  :ؾقه أصفر ادصـػاتو حؽؿه

ٍ   ، اًمضعقػ ومرد إطموديٌ يشتفر سملم أهؾ اًمعؾؿ َمـ أمل و ، سمف ومال حُيت

                                                 

 [-7077( صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]7)

 [->92حقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]( ص2)
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وب ذم )رومع آرشمق: اعمؼؾقسمي سموًمتلًمقػ إٓ اخلطقى اًمٌغدادي ذم يمتوسمف 

 ـ إؾمامء وإًمؼوب(-اعمؼؾقب مِ 

اًمتدًمقس ذم اًمؾغي اإلظمػوء، وأصؾف يمتامن قمقى  : احلديث اددفس -5

، أمو ذم آصطالح وموًمتدًمقس أن يروي اًمراوي قمؿـ  اًمًؾعي طمتك شمٌوع

قاًمو اًمًامع مـف سمؾػظ حيتؿؾ ، مُ  ، أو ًمؼقاف ومل يًؿع مـف قموسه ومل يؾؼف

 آشمصول-

 أؿمفر أىمًوم اًمتدًمقس صمالصمي هل: : أؿسام افتدفقس

هق أن يًؼط اًمراوي ؿمقخف اًمذي ؾمؿع مـف احلديٌ :  تدفقس اإلشـاد -1

ويروي احلديٌ قمـ ؿمقخ ؿمقخف- أو يروي قمـ معوس ًمف مل يًؿع  (7)ًمعؾي معقـي،

:  مـف احلديٌ- وطمتك ٓ يؽقن اًمراوي مداًكو يعؼم سمطريؼي اشمصول حمتؿؾي يمؼقًمف

 قمـ وىمول-

ق أن يًؼط اًمراوي اًمشقخ اًمضعقػ اًمذي يؼع ه:  تدفقس افتسوية -2

ي اًمًـد سمطريؼتفًَ ، ومقُ  ل أطمدامو أظمرؼِ سملم صمؼتلم ًمَ  ، سمحذف اًمشقخ  ق 

  اًمضعقػ- وهذا اًمـقع ذ أكقاع اًمتدًمقس-

 هق اًمروايي قمـ اًمشقخ سمام مل يشفر سمف مـ كًى ويمـقي :  تدفقس افشقوخ ,7

  

                                                 

 ( ىمد يؽقن ؾمٌى إؾمؼوـمف ًمشقخف يمقكف وعقًػو، أو ًمؽقكف أصغر مـف ؾمـًو وكحق ذًمؽ-7)
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، أو اإلهمراب وكحق  قخوىمد يؽقن اًمداومع ًمذًمؽ اًمتؽوصمر سموًمشق (7)وكحقهو،

 ذًمؽ- وهذا اًمـقع أظمػ أكقاع اًمتدًمقس-

يعد اًمتدًمقس سمؽؾ أكقاقمف مـ إمقر اًمتل يـٌغل :  افتحذير من افتدفقس

أؿمد أكقاع اًمتدًمقس ظمطقرة،  ًمراوي احلديٌ أن يتجـى اًمقىمقع ومقفو، إٓ أنا 

ر اًمعؾامء مِ  شمدًمقس اًمتًقيي  : ، ومؿـ ذًمؽ ـ اًمتدًمقس، وىمد طمذا

 (2)س-ًم  أدَ  ـ أنْ ـ اًمًامء، أطمى إزما مِ مِ  أظِمرا  : ٕنْ  سمـ زريع ىمول يزيد (7

ـْ  : ٕن أزين ىمول ؿمعٌي سمـ احلجوج (2 أىمقل: ىمول ومالن ومل  أنْ  ، أطمى إزما م

 (7)أؾمؿع مـف-

 (4)س-ًم  دَ أُ  ـ أنْ ، أطمى إزما مِ  : ٕن أزين ىمول ؿمعٌي سمـ احلجوج (7

ًا  : ضبؼات اددفسغمعرؾة  عًؼالين اًمرواة اًمؿ احلوومظ اسمـ طمجر ىم

شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس يمتوسمف  ذماعمدًمًلم 

، ومدى  اعمشفقر سمـ)ـمٌؼوت اعمدًمًلم( سمـوًء قمغم اقمتامد اًمعؾامء قمغم مروياوهتؿ

 : هل (8)مخس ـمٌؼوتإظمذ هبو، إمم 

                                                 

( يمون يروي قمـ ؿمقخ معروف واؾمؿف صوًمح، ومال يؼقل: طمدصمـو صوًمح، سمؾ يؼقل: طمدصمـو أسمقحمؿد 7)

 اًمؽـقي صحقحي إٓ أكف مل يشتفر وُيعرف هبو- مع أنا 

 (-2.497)( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول 2)

 (-787.:( طمؾقي إوًمقوء )7)

 (-270.:( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )4)

    (-77,74( ـمٌؼوت اعمدًمًلم )8)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 
141 

، وقمدد اًمذيـ أوردهؿ ذم إٓ كودرا وًمتدًمقسقصػ سمـ مل يُ مَ :  األوػافطبؼة 

قحقك سمـ ؾمعقد سم ومثاؾ ًمتؾؽ اًمطٌؼي (راوًيو 77)صمالصمي وصمالصمقن ه اًمطٌؼي هذ

 إكصوري-

إلمومتف  =ـ اطمتؿؾ إئؿي شمدًمقًف وأظمرضمقا ًمف ذم اًمصحقحمَ :  افثاكقة افطبؼة

صمالصمي ، وقمدد اًمذيـ أوردهؿ ذم هذه اًمطٌؼي وىمؾي شمدًمقًف ذم ضمـى مو روى

أو يمون ٓ يدًمس إٓ قمـ  ، قرياًمثومثاؾ ًمذًمؽ سمًػقون  (راوًيو 77) وصمالصمقن

 سمـ قمققـي-ومثاؾ ًمذًمؽ سمًػقون صمؼي 

ـ أطموديثفؿ إٓ سمام ـ اًمتدًمقس ومؾؿ حيتٍ إئؿي مِ مِ  ـ أيمثرَ مَ  : افثافثة افطبؼة

ـ ىمٌؾفؿ يمليب ومـفؿ مَ  ، ومـفؿ مـ رد طمديثفؿ مطؾؼو ، قا ومقف سموًمًامعطُم سا 

 -(راوًيو 80)ًقن مخوقمدد اًمذيـ أوردهؿ ذم هذه اًمطٌؼي  ، اًمزسمػم اعمؽل

ٍ  قمغم أكا إئؿي ـ اشمػؼ مَ  : افرابعة افطبؼة ـ طمديثفؿ إٓ سمام سمٌمء مِ  ف ٓ حيت

طمقا ومقف سموًمًامع= ًمؽثرة شمدًمقًفؿ قمغم اًمضعػوء واعمجوهقؾ يمٌؼقي سمـ  سا

اصمـو ، وقمدد اًمذيـ أوردهؿ ذم هذه اًمطٌؼي (2)سمـ أرـملةاواحلجوج  (7)اًمقًمقد

 ومؼط- (راوًيو 72)قمنم 

                                                 

 (-  2.49ي- مقزان آقمتدال )شمؼقا  ومؽـ مـفو قمغم ،ي: أطموديٌ سمؼقي  ًمقًً كؼقا  مًفر ىمول أسمق( 7)

: وإذا ىمـول ، يثـف طمجوج سمـ أرـملة صدوق يدًمس قمـ اًمضعػوء يؽتى طمد ول أسمقطموشمؿ اًمرازي :ىم( 2)

 (-7.789- اجلرح واًمتعديؾ )طمدصمـو ومفق صوًمح ٓ يرشموب ذم صدىمف وطمػظف إذا سملم اًمًامع
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ومحديثفؿ مردود وًمق  ،سملمر آظمر ؾمقى اًمتدًمقس َػ ع  ُو  ـْ مَ  : اخلامسة ةافطبؼ

، وقمدد  ـ يمون وعػف يًػما يموسمـ هلقعييقصمؼ مَ  طمقا سموًمًامع، إٓ أنْ سا 

 -ومؼط- (راوًيو 24)أرسمعي وقمنمون اًمذيـ أوردهؿ ذم هذه اًمطٌؼي 

احلديٌ اعمدًمس مـ أىمًوم  : ؾقه أصفر ادصـػاتو حؽم افتدفقس

، أو  ، طمتك شمـتػل قمـف اًمتفؿي سمروايي يٍمح ومقفو سموًمًامع عقػاحلديٌ اًمض

ومـ ،  يعرف اًمراوي اعمقصقف سموًمتدًمقس سملكف ٓ يدًمس إٓ قمـ اًمثؼوت

 : فاعمصـػوت ومقأؿمفر 

 ًمؼمهون اًمديـ سمـ احلؾٌل-، اًمتٌقلم ٕؾمامء اعمدًمًلم  ,7

ًمؾحوومظ اسمـ ، شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس   ,2

 - اليناًمعًؼ طمجر

ود : ، واإلهبوم ذم اًمؾغي  اعمٌفؿ دمؿع قمغم مٌفامت : ادبفم احلديث -7

 ُأهبؿ اؾمؿف ذم اًمًـد أو اعمتـ- ـْ : مَ  ، وذم آصطالح اإليضوح

، ُيًٌى إرسمويمو ذم  يمؾ مـ مل يلت اؾمؿف سحيو ذم اًمًـد : أؿسامه

، ومنن  اعمتـ، أمو إذا يمون اإلهبوم ذم  جلفوًمي طمول اًمراوي = احلؽؿ قمغم احلديٌ

، وإهبوم  اًمـػس شمتقق عمعرومي طمؼقؼي احلديٌ سملؿمخوصف ومؽوكف وزموكف

إؿمخوص ذم اعمتـ ُيشؽؾ كؼًصو ذم ومفؿ متـ احلديٌ، وأؿمفر أىمًوم اإلهبوم 

 : ذم احلديٌ هل
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 اًمروايي سمصقغي رضمؾ وامرأة- ,7

 اًمروايي سمصقغي آسمـ واًمٌـً- ,2

 اًمروايي سمصقغي اًمعؿ واًمعؿي- ,7

 ج واًمزوضمي-اًمروايي سمصقغي اًمزو ,4

=  احلديٌ اًمذي ذم ؾمـده مٌفؿ وعقػ : هأصفر ادصـػات ؾقو حؽم ادبفم

ل اعمٌفؿ ذم ـمريؼ أظمرى ًمؾحديٌ، أمو اإلهبوم  جلفوًمي طمول اعمٌفؿ ، إٓ إذا ؾُمؿ 

ـِ مِ ، و ذم متـ احلديٌ ومال يي  : اًمؽتى اًمتل أًمػً ذم هذا اًمٌوب ـ أطمً

سمـ قمٌداعمؾؽ إكدًمز ٕيب اًمؼوؾمؿ ظمؾػ ،  همقامض إؾمامء اعمٌفؿي ,7

اعمتقرم ؾمــي صمامٍن وؾمٌعلم ال قَ ؽَ ْش ـ، اعمعروف سموسمـ سمَ  اًمؼرـمٌل

 هـ(-;:8)ت  ومخًامئي

اعمتقرم ؾمـي ًمقزم اًمديـ اًمعراىمل ، اعمًتػود مـ مٌفامت اعمتـ واإلؾمـود  ,2

ًٍ وقمنميـ وصمامكامئي   هـ(-29;)ت ؾم

ذم  لامـ، واإله تالجؿع قمغم مفؿـشمُ  ؾاعمفؿ : لادفؿ احلديث -8

ويؼصد سمف أنا راوي احلديٌ شمرك اؾمؿ اًمراوي مـ همػم سمقون ،  اًمؾغي اًمؽمك

 -، ومؽلكف أامؾف وإيضوح ًمف

يروي اعمشتغؾ سموحلديٌ قمـ ؿمخصلم  أنْ : واعمفؿؾ ذم آصطالح 

 ، ومل ُيٌلم أهيام اعمراد سمف ذم اًمًـد اعمذيمقر- متػؼلم ذم آؾمؿ
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  ُؾ اؾمُؿُف ِمـ همػم إيضوحشمورة يؽقن اًمراوي اًمذي هُيؿَ  : ادفؿل أؿسام

، وشمورة يؽقن أطمدامو صمؼي  يشؽمك مع همػمه ذم آؾمؿ مع يمقّنام مًعو صمؼتلم

 ، وإًمقؽ أمثؾي ذًمؽ: وأظمر وعقػ

 = مثول روايي اإلموم اًمٌخوري قمـ )أمحد( قمـ اسمـ وهى : ثؼتغ اإذا ـاك ( أ

،  : أمحد سمـ صوًمح أو أمحد سمـ قمقًك شمؽقن قمـ ومننا روايي اًمٌخوري إمو أنْ 

= ٕنا يمال مـفام  ، ومػل هذه احلوًمي ٓ يي اإلامول ًمؾراوي مـفام صمؼي ويمٌؾ 

 صمؼي-

ومثول ذًمؽ اًمروايي قمـ )ؾمؾقامن  : إذا ـان أحدمها ثؼة واآلخر ضعقًػا ( ب

امن سمـ داوود اًمقاممل ق، وؾمؾ سمـ داوود( ومننا ؾمؾقامن سمـ داوود اخلقٓين صمؼي

ٕن طمول اًمراوي ُيتؾػ متوًمو =  ، وذم مثؾ هذه احلوًمي يي اإلامول وعقػ

 قمـ صوطمٌف-

 ؾاحلديٌ اًمذي ذم ؾمـده مفؿ : هأصفر ادصـػات ؾقل وحؽم ادفؿ

ـِ مِ و، ؾؿفوعقػ= جلفوًمي طمول اعم ، اًمؽتى اًمتل أًمػً ذم هذا اًمٌوب ـ أطمً

 مو يمتٌف اخلطقى اًمٌغدادي سمعـقان )اعمؽؿؾ ذم سمقون اعمفؿؾ(-

قف اؾمؿ اًمراوي وُيؾَتٌُس ذم اعمفؿؾ يذيمر وم افػرق بغ ادبفم وادفؿل:

 ، سمقـام اعمٌفؿ ٓ يذيمر قملم اًمراوي أصال- شمعققـف

 ، واعمراد سمف  هق اًمٌعقد قمـ أىمورسمف: اًمغريى ذم اًمؾغي  : ؽريب احلديث -9
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ظمػل  ، ـ أًمػوظ احلديٌ اًمـٌقي معؼد اعمٌـكضموء مِ  مو) : ذم احلديٌ اًمـٌقي

 -(اعمراد مـف هُ ػفؿ كوفمرُ ، مل يَ  كعـاعم

قمؿران سمـ طمديٌ ـ م مو أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف : مثوًمف

يموكً يب سمقاؾمػم ومًلًمً اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف  : طمصلم ريض اهلل قمـف ىمول

ومنن مل  ، ادً ومنن مل شمًتطع ومؼوقمِ  ، ىموئام صؾ  ) : ؾمؾؿ  قمـ اًمصالة ومؼولآًمف وو

 -(7) (ٍى ـْ شمًتطع ومعغم ضَم 

ومقٌحٌ  (ومعغم ضمـى: ) ورسمام مل يًتققمى سمعض اًمـوس معـك ىمقًمف

يمرم اهلل وضمفف عـ قمكم سمـ أيب ـموًمى وم = اًمعؾامء قمـ شمػًػمهو ذم يمتى اًمًـي

 ،يصكم اعمريض ىموئام إن اؾمتطوع) : ؾمؾؿ ىمولآًمف وقمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و

يًجد أومل وضمعؾ ؾمجقده  ومنن مل يًتطع أنْ  ،ومنن مل يًتطع صغم ىموقمدا

 قمغم   ضمـٌف إيؿـ صغما  ،يصكم ىموقمدا ومنن مل يًتطع أنْ  ،أظمػض مـ ريمققمف

ًتؾؼقو  مُ صغما  ، يصكم قمغم ضمـٌف إيؿـ ومنن مل يًتطع أنْ  ، ًتؼٌؾ اًمؼٌؾيمُ 

 -(2) (ورضماله ممو يكم اًمؼٌؾي

 : همريى احلديٌ اًمؽتى أشمقييمتى مـ أؿمفر  : ادصـػات ؾقهأصفر 

 (-هـ224)ت  قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي يبٕ، همريى احلديٌ  ,7

                                                 

 -  قمؿران سمـ طمصلم ريض اهلل قمـف [ مـ روايي7099صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]( 7)

 -  ريض اهلل قمـف كم سمـ أيب ـموًمىقم ( مـ روايي2.42ؾمــ اًمدارىمطـل )( 2)
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 (-هـ2:9)ت  د قمٌداهلل سمـ مًؾؿ اسمـ ىمتقٌيٕيب حمؿ، همريى احلديٌ  ,2

 ًمؾؼوؾمؿ سمـ صموسمً اًمنىمًطل، اًمدٓئؾ ذم همريى احلديٌ  ,7

 (-هـ702 )ت

 (-هـ;;7)ت  ٕيب ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد اخلطاويب، همريى احلديٌ  ,4

 فروي ـؿد سمـ حمؿد اًمـٕيب قمٌقد أطم، يمتوب اًمغريٌلم )اًمؽتوب واًمًـي(  ,8

 هـ(-407)ت 

 رج قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزيٕيب اًمػ، همريى احلديٌ  ,9

 (-هـ:>8 )ت

،  ٕيب اًمًعودات مٌورك سمـ حمؿد اجلزري، اًمـفويي ذم همريى احلديٌ  ,:

 (-هـ909)ت  اعمشفقر سموسمـ إصمػم

ٕيب اًمؼوؾمؿ ضمور اهلل حمؿقد سمـ قمؿر ، اًمػوئؼ ذم همريى احلديٌ وإصمر  ,;

 هـ(-;97سمـ حمؿد اًمزخمنمي )ت ا

 ًمؾًققـمل   ,ًمـفويي ٓسمـ إصمػماًمؽتوب شمؾخقص  ,اًمدر اًمـثػم  ,>

 هـ(-77>)ت 

ف خمتؾػ احلديٌ ذم آصطالح سموحلديٌ  : احلديث تؾفخم -9 ُيعرا

: فموهر شمعورض ىمقزم  ، ومثوًمف اعمؼٌقل اعمعورض سمؿثؾف مع إمؽون اجلؿع سمقـفام
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مع طمديٌ )ومرا  (7)اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ )ٓ قَمْدَوى وٓ ـِمػَمة(

 -(2) َراَرك ِمـ إؾمد(ِمـ اعمجذوم ومِ 

، ووضمف اجلؿع سمقـفام أنا إمراض ٓ  ومظوهر هذيـ احلديثلم اًمتعورض

ًٌو ًمؾعدوىـ، ًمؽـ اهلَل ضمعؾ مُ  عدي سمطٌعفوشمُ  ،  خوًمطي اعمريض ًمؾصحقح ؾمٌ

وىمد يـُخوًمط اًمصحقُح اًمًؼقَؿ وٓ شمـتؼؾ ًمف اًمعدوى- وإومم ذم اجلؿع سملم 

ـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ًمؾعدوى سموٍق قمغم : إنا كػل اًم احلديثلم أن ُيؼول

وذم ذًمؽ ، = سمؿعـك أكف ىمد ُيوًمط اًمًؼقؿ ًمؾصحقح وٓ يـتؼؾ اعمرض  قمؿقمف

عمـ قموروف سملنا اًمٌعػم إضمرب ذم رؾمقًمـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يرد 

 -(7) : )ومؿـ أقمدى إول؟( خوًمطفو ومتجرب ىموئالـاإلسمؾ اًمصحقحي يُ 

 :ختؾػ احلديٌ ـأؿمفر يمتى مُ  ـْ مِ  : هأصفر ادصـػات ؾق

 هـ(-204)ت  ًمإلموم حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل، اظمتالف احلديٌ  ,7

 (-هـ2:9)ت  ٕيب حمؿد قمٌداهلل سمـ مًؾؿ اسمـ ىمتقٌي، شملويؾ خمتؾػ احلديٌ  ,2

 هـ(-727ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد اًمطحووي )ت ، مشؽؾ أصمور  ,7

 هـ(-727حووي )ت ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد اًمط، معوين أصمور  ,4

                                                 

[ مـ روايي أكس سمـ موًمؽ ريض 2224[ وصحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]8424صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ] (7)

 -  اهلل قمـف

 -  [ مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف0;87صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ]( 2)

 -  [ مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف2220[ ومًؾؿ سمرىمؿ ]:;87صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ] (7)
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 الىحدح اخلبهضخ
 الصحبثخ والتبثعنيطجقخ التعزيف ث
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 افتعريف بطبؼة افصحابة وافتابعغ

ف قمغم صمالصمي أمقر مفؿيذم  ف قمغم  هذه اًمقطمدة ؾمـتعرا = ومؼٌؾ أن كتعرا

اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ٓ سمد أْن كعِرَف موذا يؼصد سموًمطٌؼوت قمـد أهؾ احلديٌ 

  : لىمقلوقمؾامئف وم

  : افتعريف بافطبؼات (1)

ً   ، ىمول اًمًخووي اًمطٌؼوت مجع ـمٌؼيٍ  = أي ـ  : )شُمعرف اًمطٌؼي سموًم

ـ  وًمق شمؼريًٌو سموؿمؽماك اعمتعوِس  ، ورسمام  وسموٕظمذ قمـ اعمشويخ، يـ ذم اًمً

(ايمتػقا سموٓؿمؽماك ذم اًمتالىمل وهق هموًمًٌو مُ  ـ   -(7) الزم ًمالؿمؽماك ذم اًمً

،  ُمفؿ ضمًدا= ًمتحديد زمـ وضمقدهؿ إنا معرومي ـمٌؼوت اًمعؾامء

= ًمذًمؽ اهتؿ قمؾامء احلديٌ قمؾقفؿ رمحي اهلل سمطٌؼوت  ومؽون اؾمتؼرارهؿ

 ، ومدى مالزمي اًمتؾؿقذ ًمشقخف = ًمقًتقصمؼقا ِمـ ًُمِؼل  اًمرواِة ًمٌعضفؿ اًمعؾامء

ـْ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى ، وًمؼد أًمػً قمدٌد مـ اًمؽتى ذم اًمطٌؼوت  : ، ومِؿ

صمالصملم  سمـ ؾمعد سمـ مـقع اهلوؿمؿل اعمتقرم ؾمـيعمحؿد  ، اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ,7

 -(هـ270) وموئتلم

ؾمً  ٕيب قمؿرو ظمؾقػي سمـ ظمقوط اًمشقٌوين اعمتقرم ؾمـي ، ـمٌؼوت اًمرواة ,2

 -(هـ249) وأرسمعلم وموئتلم

                                                 

 (-  4>4.7) ومتح اعمغقٌ( 7)
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إطمدى  ًمإلموم مًؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي اعمتقرم ؾمـي ، اًمطٌؼوت  ,7

 -(هـ297) وؾمتلم وموئتلم

ؾمٌع  حمؿد سمـ إدريس اًمرازي اعمتقرم ؾمـيٕيب طموشمؿ  ، ـمٌؼوت اًمتوسمعلم  ,4

 - (هـ::2) وؾمٌعلم وموئتلم

 صمالٍث وصمالصمامئي  ًمإلموم أمحد سمـ ؿمعقى اًمـًوئل اعمتقرم ؾمـي ، اًمطٌؼوت ,8

 -(هـ707)

حمؿد قمٌداهلل سمـ  يبٕ ، واًمقارديـ قمؾقفوـمٌؼوت اعمحدصملم سملصٌفون  ,9

 صمامئيشمًع وؾمتلم وصمال اعمتقرم ؾمـي حمؿد سمـ ضمعػر سمـ طمقون إكصوري

  -(هـ>79)

 اعمتقرم ؾمـي أرسمع وصمامكامئيًمعؿر سمـ قمكم سمـ اعمؾؼـ ، ـمٌؼوت اعمحدصملم  ,:

 هـ(-04;)ت 

إطمدى  اعمتقرم ؾمـيًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ اًمًققـمل ، ـمٌؼوت احلػوظ  ,;

 -(هـ77>) قمنمة وشمًعامئي

= ذم ؿمتك اًمعؾقم ومؿـ أمثؾي  يمام أًمػً قمدٌد مـ اًمؽتى ذم اًمطٌؼوت 

 : ذًمؽ

 : وِمـ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى : ػرسين وافؼراء: ضبؼات اد أول

  (هـ970)ت  سمـ اجلزريشفقر سموعمٌورك سمـ حمؿد اعم، ـمٌؼوت اًمؼراء- 
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  هـ(77>)ت  ًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ اًمًققـمل، ـمٌؼوت اعمػنيـ- 

  هـ(-48>)ت  عمحؿد سمـ قمكم اًمداودي اعموًمؽل، ـمٌؼوت اعمػنيـ 

 : وِمـ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى : : ضبؼات افػؼفاء ثاكقًا

  ًمػػموز أسمودي )ت اإسمراهقؿ سـم قمكم اًمشػمازي  ٕيب إؾمحوق، ـمٌؼوت اًمػؼفوء

 -هـ(4:9

  اعمشـفقر سمـ اًمػراء احلــٌكماحؿد سمـ حمؿد سمـ احلًلم عم، ـمٌؼوت احلـوسمؾي

 -هـ(829احلـٌكم )ت  سمـ أيب يعغمسمو

  ت  ًمتوج اًمديـ قمٌداًمقهوب سمـ قمكم اًمًٌؽل، ـمٌؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى(

 هـ(-7::

 ت حمؿد اًمؼررعٌداًمؼودر سمـ ًم، ي ذم ـمٌؼوت  احلـػقي  ئاعمضق اجلقاهر( 

 هـ(-8::

 سمتفوج ذم ـمٌؼوت اعموًمؽقي وج وطمؾقي ٓا ًمٌدر اًمديـ اًمؼراذم )ت ،  شمقؿمقح اًمدٌي

 -هـ(8:>

   تًمقعؿري ـ اًمؼمهون اًمدي،  (اعموًمؽقي)ى ى ذم قمؾامء اعمذهَ اًمديٌوج اعمذها( 

   هـ(->>:

 اًمػػموز آسمودي )ت عمحؿد سمـ يعؼقب ،  شوومعقياعمرىموة إرومعقي ذم ـمٌؼوت اًم

 -هـ(:7;
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  ت شمؼل اًمديـ أيب سمؽر سمـ أمحد  ، ٓسمـ ىمويض ؿمفٌي، ـمٌؼوت اًمشوومعقي(

 هـ(-87;

  هـ(>:;)ت  ٓسمـ ىمطؾقسمغو، شموج اًمؽماضمؿ ذم ـمٌؼوت احلـػقي- 

  اًمتؿقؿل اًمغزياًمديـ ًمتؼل ، اًمطٌؼوت اًمًـقي ذم شمراضمؿ احلـػقي 

   هـ(-7008)ت 

 : وِمـ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى : ضبؼات األصوفقغ واخلطاضغ:  ثافثا

  هـ(- 77>جلالل اًمديـ اًمًققـمل )ت ، ـمٌؼوت  إصقًمقلم 

 هـ(-77>جلالل اًمديـ اًمًققـمل )ت ،  ـمٌؼوت  اخلطوـملم 

 : وِمـ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى : : ضبؼات األدباء وافشعراء وافـحاة رابًعا

     هـ(272ت ) ٓسمـ ؾمالم اجلؿحل، ـمٌؼوت ومحقل اًمشعراء- 

  ٕيب حمؿـــد قمٌـــداهلل سمــــ مًـــؾؿ اسمــــ ىمتقٌـــي، ـمٌؼـــوت اًمشـــعراء 

  (-هـ2:9)ت 

  تًمؽامل اًمديـ أسمك اًمؼميموت قمٌداًمرمحـ سمـ حمؿد  ،ـمٌؼوت  إدسموء( 

  هـ(-::8

 هـ(77>)ت ًمؾحوومظ ضمالل اًمديـ اًمًققـمل ،  ـمٌؼوت اًمـحوة- 
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 : ؽ اًمؽتىوِمـ أؿمفر شمؾ : اءـاألوفقاء وافصوؾقة واحلؽؿضبؼات :   خامسا

  ــل ، صــقان احلؽــؿ  ذم ـمٌؼــوت  احلؽــامء ـ أمحــد اًمؼرـمٌ ــ  اًمؼوؾمــؿ صــوقمد سم

 هـ(-280)ت 

  هـ(-:40)ت ؾخريمقر ًم، ذم ـمٌؼوت  إظمقور  إهارهتذيى    

  ــقومقي ــوت اًمص ــداًمرمحـ ، ـمٌؼ ــلم ٕيب قمٌ ـــ طمً ــد سم ــؾؿلحمؿ  اًمً

 -هـ(472)ت 

  ــقاص ــوت  اخل ــل، ـمٌؼ ــدي احلـػ ــد اًمزسمق ـــ أمح ــد سم ــديـ أمح ــزيـ اًم  ًم

 هـ(-7>: )ت

  هـ(-04; )تاج اًمديـ قمؿر سمـ اعمؾؼـ ًمن، ـمٌؼوت إوًمقوء 

 : وِمـ أؿمفر شمؾؽ اًمؽتى : : ضبؼات األضباء شادشا

  تصقٌعي أ محد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ أيبأعمقومؼ اًمديـ ، ـمٌؼوت إـمٌوء( 

 هـ(-;99

د إمم عُ ـًمـَ  ، شمعرومـو قمغم سمعض اًمطٌؼوت اًمتل مجع ًمـو اًمعؾامء رضموهلو أنْ وسمعد  

ؾً احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ وهل ـمٌؼي اًمصحوسمي روقان اهلل أو ل ـمٌؼي حتؿا

صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ، اًمذيـ ذومفؿ اهلل شمٌورك وشمعومم سمرؤيي اًمرؾمقل قمؾقفؿ

 : ؿ، ومؾـتعرف قمؾقفوؾمؾؿ
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 : طبؼة افصحابةافتعريف ب (2)

إنا اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ ىمد اظمتورهؿ اهلل وظمصفؿ ًمرؤيي كٌقف        

ؾ ديـ اإلؾمالم قمـف سمؾ وكٍمشمف ،  اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿصغم = إلسمالهمف  ، وحتؿ 

)وأمو اًمصحوسمي ريض اهلل قمـف  : ىمول اسمـ إمػم اًمصـعوين،  ًمألمي مـ سمعدهؿ

، ومورىمقا ذم ديـ  ، وؿملو كٌقؾ، ومؼوم رومقع، وطمجوب مـقع ومؾفؿ ؿملن ضمؾقؾ

وأقمقاّنؿ، وهؿ  وأكصورهؿ،  وقمشوئرهؿ وإظمقاّنؿ،  اهلل أهؾفؿ وأوـموّنؿ

، وأودع صمـوءهؿ ذيػ يمالمف وظمطوسمف،  قمؾقفؿ ذم يمتوسمف اًمذيـ أصمـك اهلل 

ؿ وٓ هِ دِ طَم أَ  دا سملكف ٓ يٌؾغ أطمٌد مُ ،  وإظمٌور اًمرؾمقًمقي،  وومقفؿ اعمامدح اًمـٌقيي

 (2)--(- (7)ًٌوهَ ذَ  َؾ ُأطُمدٍ ثْ مِ  ػَؼ كْ أَ  قْ ًمَ ، وَ فُ ػَ قْ ِص كَ 

 : إمقر أشمقي ـ ظماللف قمؾقفؿ مِ وًمذا وضمى اًمتعرا 

 : ، يؼوُل  اًمصحويب مشتؼ مـ اًمصحٌي:  ؾغةأدل اف ظـدتعريف افصحايب         

  (7)-أي ٓزمف وؾمور معف = صحى ومالن ومالكو

: قمرف أهؾ احلديٌ اًمصحويب :  تعريف افصحايب ظـد ادحدثغ

،  سمؽؾ مًؾؿ ًمؼل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سمعد سمعثتف، طمول طمقوشمف

ـْ ًَمِؼَل  اإليامن- ىمول احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين وموت قمغم : )اًمصحويب َم

                                                 
 [ مـ روايي أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف-2847صحقح مًؾؿ سمرىمؿ ]  (7)

 (-:70 , 708صمؿرات اًمـظر )  (2)

 ًمًون اًمعرب )ص ح ب(- (7)
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، وًمق ختؾؾً  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مممـو سمف وموت قمغم اإلؾمالم

 (7)ردة ذم إصح(-

ف أدرك اًمرؾمـقل ـ اًمصحٌي ىمقس سمـ أيب طموزم مع أكاـخرج مِ ـوممـ يَ 

رؾمـقل اهلل  إٓ أكـف مل يـرَ ،  ذم طمول يمػره صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ واًمتؼك سمف

 وكف-ـصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سمعد إيؿ

ـ رأى اًمـٌل صغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ ـ اًمصحٌي مَ خرج مِ ـيمام يَ 

، مثؾ مو طمصؾ ًمعٌداهلل سمــ  ف ارشمد قمـ ديـ اهلل واًمعقوذ سموهلل، إٓ أكا  وآمـ سمف

، وهـوضمر إمم  ضمحش طمقٌ آمـ سمرؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ

  وارشمد قمـ ديـف-احلٌشي إٓ أكف شمـٍما 

عومم ـروـقان اهلل شمـ أمو مـ ارشمد قمـ اإلؾمالم صمؿ قمود إًمقف مـ اًمصـحوسمي

 ة-ػمَ ٌِ رة سمـ هَ وىمُ ، يملمثول إؿمعٌ سمـ ىمقس = ـ اًمصحوسمي ون مِ عد  ، ومقُ  قمؾقفؿ

)اظمتؾـػ أهـؾ اًمعؾـؿ ذم أنا اًمصـحويب  : ىمول اسمـ اًمصالح ذم اعمؼدمـي

؟ ومو ـْ رؾمـقل اهلل صـغم  (2)يمؾ مًؾؿ رأى عمعروف مـ ـمريؼي أهؾ احلديٌ أنا َم

: َمــ  فحاًمٌخوري ذم صحقاإلموم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ومفق مـ اًمصحوسمي- ىمول 

                                                 
 -(2>)كزهي اًمـظر   (7)

وإٓ وموٕقمؿك اًمذي  ، : )إـمالق اًمرؤيي قمغم اًمغوًمى(9;4) ىمول اًمٌؾؼقـل ذم حموؾمـ آصطالح  (2)

 : إطمًـ أنْ  صحوسمي وإن مل يره، ىمول سمعضفؿمعدود ذم اًم صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ طمي مع اًمـٌل

ه ذم اعمـوم أو آـ رويـٌغل أن يزاد قمغم ذًمؽ مو ُيرج مَ  (صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ رآه اًمـٌل):  يؼول

 ـ أمتف(-ًمقؾي اإلهاء ممـ مل يؼمز إمم قمومل اًمقضمقد مِ 
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صحى اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أو رآه مـ اعمًؾؿلم ومفق ِمـ أصـحوسمف- 

يطؾؼـقن اؾمـؿ  : )أصحوب احلـديٌ أكف ىمول (7)وسمؾغـو قمـ أيب اعمظػر اًمًؿعوين

،  اًمصحوسمي قمغم يمؾ مـ روى قمـف صغم اهلل قمؾقف وآًمـف وؾمـؾؿ طمـديثو أو يمؾؿـي

ون مـ رآه رؤيي مـ اًمصحوسميويتقؾمعقن طمتك يَ  وهذا ًمنمف مـزًمي اًمـٌل ،  عد 

، وذيمـر أن اؾمـؿ  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أقمطقا يمؾ مـ رآه طمؽؿ  اًمصـحٌي

ً صحٌتف ًمؾـٌل صـغم اهلل اًمصحويب مـ طمقٌ اًمؾغي واًمظوهر يؼع قمغم مـ ـموًم

، ىمـول:  وإظمـذ قمــف، ِع ًمفٌَ قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ويمثرت جموًمًتف ًمف قمغم ـمريؼ اًمتا 

أكـف يمـون ٓ  اعمًـق ىوهذا ـمريؼ إصقًمقلم(- ىمؾً: وىمد رويـو قمـ ؾمعقد سمـ 

يعد اًمصحويب إٓ مـ أىموم مع رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ ؾمــي أو 

، ويملن اعمراد هبذا إن صح قمــف راضمـع إمم  همزوشملم ، وهمزا معف همزوة أو ؾمـتلم

، يقضمـى أٓ يعـد مــ  ، وًمؽــ ذم قمٌورشمـف وـقؼ(2)اعمحؽل قمــ إصـقًمقلم

ضمرير سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم ريض اهلل قمـف ومــ ؿمـوريمف  اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ

مــ اًمصـحوسمي-  ه، ممـ ٓ كعرف ظمالومـو ذم قمـد ذم ومؼد فموهر مو اؿمؽمـمف ومقفؿ

: أشمقً أكـس  ىمول –ا وأصمـك قمؾقف ظمػمً  , قمـ مقؾمك اًمًٌالينورويـو قمـ ؿمعٌي 

ـْ أصـحوب رؾمـقل اهلل صـغم اهلل  سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف ومؼؾًا : هؾ سَمِؼَل ِمـ

                                                 
 هـ->;4ـي اعمظػر مـصقر سمـ حمؿد اًمًؿعوين صوطمى يمتوب )إكًوب( شمقذم ؾم هق أسمق  (7)

 -اًمػؼف يؼصد سموٕصقًمقلم أصحوب قمؾؿ أصقل (2)
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وملمـو  = : سمؼل أكوس مـ إقمـراب ىمـد رأوه ولـقمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أطَمٌد همػمك؟ ىم

 (7)(-يسمَِحْية أيب ُزْرقمؿ ؿؾمً سمف طمدث ٌف ومال- إؾمـوده ضَمقّدصحِ  ـْ مَ 

صـغم اًمصحويب ِمـ أصحوب رؾمـقل اهلل ٓ يعد  ـقف ت عرف افصحبة؟

،  صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ طمتك كًتقؼـ صحٌتف ًمرؾمقًمـو اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 : ويؿؽـ معرومي ذًمؽ سمعدة أمقر مـفو

صغم اهلل  : ومؼد شمقاشمر قمـ إمي صحٌي اخلؾػوء اًمراؿمديـ ًمرؾمقل اهلل اًمتقاشمر ,7

 سمحوضمي إلىمومي سمقـٍي قمغم ذًمؽ- ًمًـوو،  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

: مثؾ مو اؿمتفر سملم قمومي اعمًـؾؿلم مِــ صـحٌي  آؾمتػووي واًمشفرة ,2

 -صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمؽوؿمي سمـ حمصـ ريض اهلل قمـف ًمرؾمقل اهلل

صغم اهلل قمؾقف وآًمف  حوب رؾمقل اهللصأْن يشفد صحويب معروف ًمرضمؾ سملكف مـ أ ,7

 -وؾمؾؿ

 -صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ٌتف ًمؾرؾمقل اهللأْن يشفد شموسمعل معروف ًمرضمؾ سمصح ,4

،  صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ أْن ُُيؼم رضمؾ قمـ كػًف سمصحٌتف ًمؾرؾمـقل ,8

 ذيطي إمؽوكقي صدق اًمدقمقى وومؼ اًمتوريخ-

اًمصحوسمي  قمداًميَ  إنا  : رضوان اهلل تعاػ ظؾقفم ظدافة افصحابة

،  ـ اعمعصقيمِ  هؿؾق  ٓ شمعـل صمٌقت اًمعصؿي هلؿ وظُم روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ 

                                                 

  -(>;4 , 9;4)مؼدمي اسمـ اًمصالح  (7)
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ـ همػم شمؽؾػ اًمٌحٌ قمـ أؾمٌوب اًمعداًمي وـمؾى إكام اعمراد ىمٌقل روايوهتؿ مِ 

= إذ ٓ يقضمد ومقفؿ  يمؾفؿ قمدولروقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ ، وموًمصحوسمي  اًمتزيمقي

د اًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ- وىمد ىمول ـ يتعؿا مَ 

ـ أصحوب رؾمقل صغم ص أطمًدا مِ : )إذا رأيً اًمرضمؾ يـتؼ ي اًمرازيرقمَ أسمقزُ 

وًمؼد كؼؾ احلوومظ اًمًققـمل ذم يمتوسمف  (7)، وموقمؾؿ أكف زكديؼ( اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

]اًمصحوسمي قمدوٌل[ يمؾا : : )ًَمًـَو كعـل سمؼقًمـو  شمدريى اًمراوي أنا اعموزري ىمول

يقًمو مو أو زاره عموًمو أو اضمتؿع سمف ًمغرٍض  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿَمـ رآه 

وه(واكٍم روه وَكٍَمُ وذم مًلًمي ـمقل  (2)ف، وإكام كعـل سمف اًمذيـ ٓزمقه وقَمزا

 -يمام شمؼدم اًمصحٌي كظر قمـد اًمعؾامء

ـ  : رضـوان اهلل تعـاػ ظؾـقفم ظدد افصحابة ـ اًمصـعقسمي اًمٌوًمغـي ِم

، إكام يُـذيمر  ف ٓ جمول حلٍمهؿ سمؿؽون وٓ زمون= ٕكا  معرومي قمدد اًمصحوسمي

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  َض ٌِ ىمُ ):  ( ىمقًمفهـ294قمـ أيب ُزرقمي اًمرازي )ت 

 (7)-(ر أًمًػو مـ اًمصحوسميـوآًمف وؾمؾؿ قمـ موئي أًمػ وأرسمعي قمش

                                                 

  -(:>)اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي  (7)

  -(2.728) شمدريى اًمراوي ذم ذح شمؼريى اًمـقاوي (2)

  (-2.778شمدريى اًمراوي ذح شمؼريى اًمـقاوي ) (7)
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ـ قمؾامء احلديٌ مَ  قمدا  : افصحابة ادؽثرون من رواية احلديث افـبوي

، ومؿـ  روى أيمثر مـ أًمػ طمديٌ مـ اعمؽثريـ مـ روايي اًمًـي اعمطفرة

ؾمٌعي مـ اًمصحوسمي اًمؽرام  ًـي اعمطفرةأؿمفر اًمصحوسمي اعمؽثريـ مـ روايي اًم

 : تف ىموئالـاإلموم اًمًققـمل ذم أًمػق كظؿفؿ

ــــ واعمؽثــــرونَ     ؼمْ ــــــاخل يِ ـــــــرواي ـْ ِم
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ـــــوأك ــــــوموًمٌ ٌس ـــ ــــ (7)رُ ـح  ي  رِ دْ واخلُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــوضم     لـــــــٌــاًمـ (2)يُ ــــــوزوضم وسمرٌ ــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دـ(59أبودريرة ريض اهلل ظـه )ت  -1

اظمتؾػقا ذم اؾمؿ أيب هريرة واؾمؿ أسمقف اظمتالومو يمثـػما :  ىمول اسمـ قمٌداًمؼم

ِمـ هريرة وأسم ، واعمتػؼ قمؾقف أنا  اإلؾمالمٓ وط سمف وٓ يضٌط ذم اجلوهؾقي وٓ حُيَ 

صمون سمـ قمٌداهلل سمـ زهـران سمــ يمعـى دْ ودوس هق اسمـ قمُ  ، ىمٌقؾي دوس اًمقامكقي

 -سمـ يمعى سمـ موًمؽ سمـ كٍم سمـ إزد سمـ اًمغقثاسمـ احلورث ا

ــول أسمق ــويمؿأىم ــد احل ــرة ) : مح ــؿ أيب هري ــدكو ذم اؾم أصــح رء قمـ

ًُ إكام يمُ ) : أمو يمـقتف ومقحدصمـو قمـفو ىموئال (قمٌداًمرمحـ سمـ صخر  =سمليب هريرة ـق

   : ىمقؾ، هرة  :ىمؾً ؟ مو هذه : ل ومؼقؾ زمؿ  ومجعؾتفو ذم يمُ  رةً هِ  ٕين وضمدُت 

                                                 

  - قمـفاماًمٌحر : يؼصد سمف قمٌداهلل سمـ قمٌوس ريض اهلل (7)

  -زوضمي اًمـٌل : يؼصد هبو قموئشي ريض اهلل قمـفو (2)
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 (-وملكً أسمقهريرة

وأول مشـوهده  هـ(:)ذم اًمًـي اًمًوسمعي ريض اهلل قمـف سمقهريرة أأؾمؾؿ 

صمـؿ ًمزمـف  ، ؾمـؾؿآًمف وقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وـؿمفدهو مع رؾمومؼد ظمقؼم همزوة 

، ومؽون مع أهؾ اًمصػي اعمتػـرهملم ًمؾتؾؼـل قمــ  رهمٌي ذم اًمعؾؿ= ووافمى قمؾقف 

مخًي آٓف وصمالصمامئـي  طمتك سمؾغً مرويوشمف ؾمؾؿآًمف وقمؾقف وصغم اهلل اًمرؾمقل 

 -(طمديثًو 87:4)وأرسمعي وؾمٌعلم 

ًــع شمؾمــي سموعمديــي اعمـــقرة سمـوًمعؼقؼ  ريض اهلل قمـــفشمـقذم أسمـقهريرة 

ويمـون أمـػما ,ؼٌي سمـ أيب ؾمػقون ـ قمؾقف اًمقًمقد سمـ قمُ غما وَص هـ( >8) ومخًلم

 ؾمـي(-;:) وؾمٌعلم وقً صمامك يقم ووموشمف ويمون قمؿره , يقمئذ قمغم اعمديـي

 دـ(73ظبداهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام )ت  -2

 ليبسمـ ، ُيؽـك اًمعدوى قمٌداهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطوب سمـ كػقؾ اًمؼررهق 

 ل-زيـى سمـً مظعقن سمـ طمٌقى اجلؿح (أظمتف طمػصي)وأم  فُ أم   ، قمٌداًمرمحـ

=  ، ومل يشـفد همـزوة سمـدر ٌؾغ احلؾـؿـأؾمؾؿ مع أسمقف وهق صغػم مل ي

ويمون قمؿره يـقم  ، اخلـدقهمزوة أول مشوهده  واًمصحقح أنا  ، ًمصغر ؾمـف

اهلل قمـف مـ أهؾ اًمقرع واًمعؾؿ ويمـون  ويمون ريض ، يـ ؾمـيـرومتح مؽي قمش

 يؿمـديد اًمتحـر ، ؾمـؾؿآًمـف وصغم اهلل قمؾقـف ورؾمقل اًمٔصمور  شمٌوعآيمثػم 

ؾمـؾؿ آًمف ووىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ، ومتقاه ذم لوآطمتقوط واًمتقىم
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أظموك قمٌداهلل رضمؾ صوًمح ًمق يمون يؼقم مـ  إنا ) : صي سمـً قمؿرًمزوضمف طمػ

اهلل  ويمون ريض ، سمعدهو ىمقوم اًمؾقؾ امريض اهلل قمـفومام شمرك اسمـ قمؿر  (اًمؾقؾ

اهلل  ريض  سمــ أيب ـموًمـىقمـكماإلموم قمـف ًمقرقمف ىمد أؿمؽؾً قمؾقف طمروب 

مو أضمـد ) : ومؽون يؼقل ـدم قمغم ذًمؽ طملم طميشمف اًمقوموةوم ، قمـف وىمعد قمـف

 سمــ أيب مل أىموشمؾ اًمػئي اًمٌوهمقي مع قمـكم ينإإٓ  ، أمر اًمدكقو ؿمقئو ـْ مِ  كػز ذم

 (-ريض اهلل قمـف ـموًمى

 2970)أًمػـلم وؾمـتامئي وصمالصمـلم  سمؾغً مرويوشمف مـ اًمًـي اعمطفـرة

رايو قمغم قمفـد رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمؾقـف ـيمون ٓ يتخؾػ قمـ اًمًو  (طمديًثو

 و سمـوحلٍعً قًمَ ؾمؾؿ مُ آًمف وهلل قمؾقف وصغم ا ووموة اًمرؾمقليمون سمعد و ، ؾمؾؿآًمف وو

ـْ ويؼول : إكف   -سمؿـوؾمؽ احلٍروقان اهلل قمـفؿ أقمؾؿ اًمصحوسمي  يمون م

سمؿؽي ؾمـي صمـالث سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـفام موت قمٌداهلل سمـ قمؿر 

 قمؾقـف وصـغما ،  شمؼريًٌـوسمعد ىمتؾ اسمـ اًمزسمػم سمثالصمي أؿمـفر  هـ( 7:) وؾمٌعلم

ؾمــي( ىمـول  9;)ؾمـتو وصمامكـلم شمـف ويمون قمؿره يـقم وومو  ، اًمثؼػل احلجوج

 وأومتـك ذم ، سمؾغ قمٌداهلل سمـ قمؿر ؾمتو وصمامكـلم ؾمــي:  سمـ أكسموًمؽ اإلموم 

 -اإلؾمالم ؾمتلم ؾمـي

 دـ(93أكس بن مافك ريض اهلل ظـه )ت  -3

 كصوري اخلزرضمل إر سمـ  وؿضؿ ـأكس سمـ موًمؽ سمـ اًمـضهق 
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 وأسمـ ، ُيؽــك ؾمـؾؿآًمـف ي اًمٌٍمي ظمودم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقـف وورِ جا اًمـا 

 -أم ؾمؾقؿ سمـً مؾحون إكصوريي فُ أم   ، محزة

 ؾمـؾؿآًمـف صـغم اهلل قمؾقـف وىمدم رؾمقل اهلل ):  ريض اهلل قمـف أكسىمول 

ويمون أكس ريض  (ريـ ؾمـيـسمـ قمشاوأكو  وشمقذما  ، اعمديـي وأكو اسمـ قمنم ؾمـلم

 ، وًمؼد ظمتؿ احلجـوج قمـغم قمــؼ ؾمؾؿآًمف صغم اهلل قمؾقف و اهلل قمـف ُيدم اًمرؾمقل

    -ف سمذًمؽذًما يُ  أراد أنْ  = أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف

ـ وًمـده ووًمـد وًمـده ـ صؾٌف مِ مِ ريض اهلل قمـف م أكس سمـ موًمؽ ىمدا 

 ؾمـؾؿآًمـف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقـف و وذًمؽ أنا  = ـ موئي ىمٌؾ مقشمفمِ  ا كحق

عمــ  ومـنين) : ىمول أكس (7)(اًمؾفؿ ارزىمف موٓ ووًمدا وسمورك ًمف) : دقمو ًمف ومؼول

ريض اهلل قمــف إكف وًمد ٕكس سمـ موًمـؽ  : ويؼول (ر إكصور موٓ ووًمداأيمث

  -طمػصي وأم قمؿرو:  امومـفؿ صمامكقي وؾمٌعقن ذيمرا وسمـتون ، ا صمامكقن وًمدً 

ىمول اسمـ  (طمديًثو 9;22)أًمػلم وموئتلم وؾمتي وصمامكلم سمؾغً مرويوشمف 

صـغم ٍمة مـ أصـحوب رؾمـقل اهلل ـف آظمر مـ موت سموًمٌإكا  : يؼول:  قمٌداًمؼم

ومو أقمؾؿ أطمدا موت سمعده ممـ رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل  ، ؾمؾؿآًمف اهلل قمؾقف و

 ريض اهلل قمـف- إٓ أسمو اًمطػقؾ قمومر سمـ وائؾي ؾمؾؿآًمف قمؾقف و

 صمالٍث وشمًعلم ؾمـي سموًمٌٍمة ريض اهلل قمـف أكس سمـ موًمؽ شمقذم 

                                                 

 [ مـ روايي أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف-7;;7صحقح اًمٌخوري سمرىمؿ ] (7)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 
163 

:  قـؾوىم (770)  قاتموئي ؾمــي وقمنمـ ؾمــ قمؿره يقم ووموشمف ىمقؾوهـ( 7>)

   - قمؾقف ىمطـ سمـ مدرك اًمؽاليبغما َص و (:70ٌع ؾمـقات )موئي وؾم

 دـ(58ريض اهلل ظـفا )ت افصديق ظائشة بـت أيب بؽر  -4

ون سمـً قمومر سمـ مَ وْ وأمفو أم رُ  ، ؾمؾؿآًمف اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و يزوضمهل 

ؾمؾؿ آًمف واهلل صغم اهلل قمؾقف و ضمفو رؾمقُل شمزوا  ، ، وًمدت سمؿؽي اعمؽرمي قمقيؿر

، ودظمؾ هبو ذم اعمديـي اعمـقرة ذم ؿمفر ؿمقال وؾِمــ فو  ًـتلمسمؿؽي ىمٌؾ اهلجرة سم

ى أن شمدظمؾ اًمـًوء مــ أهؾفـو حُت قموئشي ريض اهلل قمـفو ويموكً ،  شمًع ؾمـلم

،  سمؽًرا همػمهو ؾمؾؿآًمف صغم اهلل قمؾقف و ، ومل يتزوج اًمرؾمقل وأطمٌتفو ذم ؿمقال

رؾمقل اًم وؾمتلذكًوم ، ؾمؾؿآًمف وصغم اهلل قمؾقف و ومل شُمـجى قموئشي ًمرؾمقل اهلل

 -سموسمـؽ قمٌداهلل سمـ اًمزسمػمل يمتـا : ومؼول هلو ، ذم اًمؽـقي

اهلل صـغم اهلل قمؾقـف  رؾمقُل اًمًقدة قموئشي ريض اهلل قمـفو مع مؽثً وًمؼد 

اًمرؾمـقل صـغم اهلل قمؾقـف  هو يقم وومـوةقُمْؿرُ ، ويمون  ؾمؾؿ شمًع ؾمـقاتآًمف وو

 -(ؾمـي ;7)صمامين قمنمة وآًمف وؾمؾؿ 

ث قمـفو مجوقمي مـ اًمصحوسمي واًمت ث قمــ روق إذا طمدا ـويمون مًوسمعلم، طمدا

طمدصمتـل اًمصـودىمي اسمــي اًمصـديؼ اًمؼميـي اعمـؼمأة ) : يؼقلريض اهلل قمـفو قموئشي 

رأيً مشقخي مـ أصحوب رؾمقل اهلل صـغم اهلل ) : منوق وىمول (سمؽذا ويمذا

 -(قمـ اًمػرائضريض اهلل قمـفو  قموئشي ؾمؾؿ إيموسمر يًلًمقنآًمف وقمؾقف و
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 2270)أًمػـلم ومـوئتلم وقمشــرة طفـرة سمؾغً مرويوهتـو ِمــ اًمًــي اعم

، ومل يصـح أنا  ويموكً قموعمي سموحلديٌ واًمػؼـف وومضـوئؾفو مشـفقرة  (طمديًثو

ر ديــؽؿ قمــ ط: )ظمـذوا ؿمـ فوـرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول ومق

ٓ : ) طمديٌ ]ظمذوا ؿمطر ديـؽؿ قمغم احلؿػماء[  راء( ىمول قمكم اًمؼوريـاحلؿق

 -(7)(يعرف ًمف أصؾ

ًمقؾي اًمثالصموء ًمًٌع قمنمة مضً مـ  قدشمـو قموئشي ريض اهلل قمـفوشمقومقً ؾم

 وؾمـت ( ويمـون قمؿرهـو يـقم ووموهتـوهــ;8) صمامن ومخًـلم ؾمـيؿمفر رمضون 

ًٌو عمروان سمــ  (ؾمـي 99) لموؾمت وصغما قمؾقفو أسمقهريرة ريض اهلل قمـف ويمون كوئ

 َل زَ وَكـ ، ـقرةسموعمديـي اعماًمَغرىَمد ؼقع ٌسمًمقال دومـً و ، ي اعمـقرةـاحلؽؿ قمغم اعمديـ

ام قمٌداهلل وقمروة اسمـو اًمزسمػم: ذم ىمؼمهو مخًي   وواًمؼوؾمؿ وقمٌداهلل اسمــ ، سمـ اًمعقا

 -اًمصديؼ وقمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر،  اًمصديؼحمؿد سمـ أيب سمؽر 

 دـ(68ظبداهلل بن ظباس ريض اهلل ظـفام )ت  -5

 ـلىمص اعمطؾى سمـ هوؿمؿ سمـ قمٌد مـوف سمـ قمٌداهلل سمـ اًمعٌوس سمـ قمٌدهق 

 ، وأمُف أم اًمػضؾ سمـً احلورث سمـ طَمْزن اهلالًمقي- أسمو اًمعٌوس ، ُيؽـك اًمؼرر

                                                 

اعمصـقع ذم معرومي احلديٌ هذا طمديٌ مقوقع يمام كص قمغم ذًمؽ اًمشقخ قمكم اًمؼوري ذم يمتوسمف  (7)

اًمـوس يٌ اعمقوققمي اعمتداوًمي قمغم أًمًـي [ وعمعرومي اعمزيد مـ إطمود727( سمرىمؿ ];>اعمقوقع  )

 ًَ ؿمًمػ ، ومػقف أيمثر ى إمم كٌقـو قمؾقف اًمصالة واًمًالم( ًمؾاًمققم ُيـظر يمتوب )شمصحقح إومفوم ومقام ُيـ

  -مـ ؾمتلم طمديًثو مقوققًمو متداوٓ قمغم إًمًـي اًمققم
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يقم وومـوة رة ؾمـي ـويمون اسمـ صمالث قمش ، وًمد ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمـلم

ؾمؾؿ آًمف صغم اهلل قمؾقف و اًمرؾمقل دقمو ًمف، و ؾمؾؿآًمف ورؾمقل صغم اهلل قمؾقف واًم

 يمون قمؿر سمــ اخلطـوب ريضو (قمؾؿف اًمتلويؾواًمديـ  اًمؾفؿ ومؼفف ذم: ) سمؼقًمف

ٌ  ـاهلل قمـف يُ  اسمــ ) : ويشـووره مـع أضمؾـي اًمصـحوسمي ويؼـقل فُ سمُ ويؼر   قفِ دكِ ف ويُ ح

سمــ مدطمـف قمٌـداهلل و (وىمؾـى قمؼـقل ،ًمف ًمًـون ىمئـقل = قمٌوس ومتك اًمؽفقل

ًمـق أدرك  ، كعـؿ شمرمجـون اًمؼـرآن اسمــ قمٌـوسسمؼقًمـف: ) اهلل قمـف مًعقد ريض

 : سمؼقًمف اهلل قمـف ريضطمف طمًون سمـ صموسمً ( ومدو رضمؾـا مو قموذه مِ  ، أؾمـوكـو

ــ ــدا ًَم ــوس سم ـــ قمٌ ــو اسم ــضْم وَ  َؽ إذا م       فُ ُف

 

 ًَ ـــ ـــ رأي ـــؾ   ذم فُ ًَم ـــ يم ـــومَ  فِ أطمقاًمِ  الْض

 وٓ ًمؼوئــــؾ     َؼــــمَ  ؽمكْ مل َيــــ وَل إذا ىَمــــ 

 

 الْصـــو ومَ َفـــى سمقـَ رَ ٓ شَمـــ سمؿــــتظامٍت 

      عْ دَ َيـ ؿْ ومَؾـ قسِ ُػـاًمـ   و ذمك َمـػَ ك وؿَم ػَ يمَ  

 

ــ ــ يذِ ًمِ ــ ذم يٍ إرسَم ــ قلِ اًمَؼ ــد  ضِم  ٓ         زْ ا وٓ َه

ـــ  ـــؾْ إمم اًمعَ  قَت ؿَ ؾَم ـــو سمِ َق ـــمَ  ػمِ َغ       يٍ ؼا َش

 

 الهْمـــو وٓ وَ ق ـــو ٓ دكِ راَهـــذُ  ًَ ْؾـــومـِ 

ـــ ةِ ءَ ورُ و ًمؾُؿـــًػـــقؾِ طَم  ًَ ْؼـــؾِ ظُم             ى     دَ واًمـا

 

ـــو ٌْال (7)سَمؾِقًج ـــ ـــاًم وٓ ظَم ـــْؼ يَمْف  ومل خُتَؾ

ـ  سمؾغً مرويوشمف مــ اًمًــي اعمطفـرة   7990)و وؾمـتامئي وؾمـتلم أًمًػ

ويمون سمقتف مؼصـًدا ًمطـالب اًمػؼـف واحلـديٌ واًمشـعر وإكًـوب  (طمديثًو

 م اهلل وضمفـف يمـرا قمـكماإلمـوم ؿمفد قمٌداهلل سمـ قمٌوس مـع ، وًمؼد  واًمتوريخ

احلًــ واحلًـلم =  أسمـوؤه اًمثالصمـيوؿمفد معف  ، لم واًمـفروانػ  وِص  اجلؿَؾ 

 ، ويمون ىمد قَمِؿل ذم آظمر قمؿره- عٌوسؿ اسمـو اًمثَ داهلل وىمُ ققمٌه ا، وأظمق وحمؿد

                                                 

ٌٍ : ـمْؾُؼ اًمقضمِف- (7) ٍَ اًمصٌح : أووء وأذق ، ورضمؾ أسمؾ  سَمَؾ
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هـ( وقمؿـره ;9)قمٌداهلل سمـ قمٌوس سموًمطوئػ ؾمـي صمامن وؾمتلم شمقذم 

 قمؾقـف ويمـؼما  ،  قمؾقف حمؿد اسمـ احلـػقـيغما وَص  ؾمـي( 0:يقم ووموشمف ؾمٌعقن )

 -ورضب قمغم ىمؼمه ومًطوـمو (هذه إمي اًمققم موت رسموين  ) : أرسمعو وىمول

 دـ(78)ت جابر بن ظبداهلل ريض اهلل ظـفام  -6

ـهق  ًا ـ ِمـ ، لؿِ ؾَ ضموسمر سمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ طمرام  إكصـوري اًم

و سمـأ : ، وىمقـؾ قمٌداهللو أسم، ُيؽـك  كًقٌي سمـً قمؼٌي سمـ قمدي فُ وأم   ، يؿَ ؾَ ؾَم  لـِ سمَ 

 -قمٌداًمرمحـ

 ، وىمول ضمـوسمر ؿمفد اًمعؼٌي اًمثوكقي مع أسمقف وهق صغػم ومل يشفد إومم

همـزا رؾمـقل اهلل صـغم  : ويؼقل أيًضو ، أيب مـعـل = مل أؿمفد سمدرا وٓ أطمدا :

ؿمفدت مـفـو معـف شمًـع = ؾمؾؿ سمـػًف إطمدى وقمنميـ همزوة آًمف اهلل قمؾقف و

        -قمنمة همزوة

ويمـون مــ  (طمـديًثو 7840)أًمػو ومخًامئي وأرسمعـلم سمؾغً مرويوشمف 

م اهلل سمــ أيب ـموًمـى يمـرا وؿمفد صـػلم مـع قمـكم  ، اعمؽثريـ احلػوظ ًمؾًــ

      -ه ذم آظمر قمؿرهسمٍم ػا ويمُ  ، وضمفف

 هــ(;:)ؾمـي صمامن وؾمـٌعلم سموعمديـي اعمـقرة ريض اهلل قمـف ضموسمر شمقذم 

يمـون قمؿـره يـقم و , اعمديــي يقمئـذ وهق أمػم , قمؾقف أسمون سمـ قمثامن غما َص و

 (-ؾمـي4>)وشمًعلم  وأرسمعً ووموشمف 
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 ش   أبو -7
ر  ع  د   دـ(74ي ريض اهلل ظـه )ت قد اخل 

سمــ قمٌقـد سمــ إسمحـر وهـق  اؾمؿف ؾمعد سمـ موًمؽ سمـ ؾمـون سمـ صمعؾٌـي

وأمـف أكقًـي  ، يرِ دْ درة سمـ قمقف سمـ احلورث سمـ اخلـزرج إكصـوري اخلُـظُم 

سمطــون  = ة أظمـقاندارَ ة وظُمـدرَ وظُمـ ، سمـً أيب طمورصمي مـ سمـل قمدي سمـ اًمـجور

وأسمقؾمـعقد  ،ةدارَ ـ ظُمـِمـريض اهلل قمــف مـ إكصور وملسمقمًعقد إكصـوري 

 -ةرَ دْ مـ ظُم اخلُْدِري ريض اهلل قمـف 

قمغم اًمـٌـل صـغم اهلل قمؾقـف  دٍ وً يقم أطُم رِ قمُ ):  اخلُْدِريؾمعقد قىمول أسم

يـو  : ومجعـؾ أيب يلظمـذ سمقـدي ويؼـقل ،ؾمؾؿ وأكو اسمـ صمالث قمنمة ؾمـيآًمف وو

 د ذما صـع  ؾمـؾؿ يُ آًمـف وواًمـٌل صغم اهلل قمؾقـف و ،-اًمعظوم (7)ُؾ ٌْ ف قمَ إكا  ،رؾمقل اهلل

آًمـف اهلل صـغم اهلل قمؾقـف و ظمرضمً مع رؾمـقل):  أيًضوىمول و (فسمُ صق  ويُ  هُ ٍَم ـسم

   -مخس قمنمة ؾمـييقمئذ  ويمون قمؿره ( ؾمؾؿ ذم همزوة سمـل اعمصطؾؼو

يمـون أسمقؾمـعقد و (طمديًثو 77:0)أًمػو وموئي وؾمٌعلم  سمؾغً مرويوشمف

ىمتـؾ أيب يـقم  : ؾمعقدقىمول أسم ، مـ احلػوظ اعمؽثريـ اًمعؾامء اًمػضالء اًمعؼالء

ؾمـؾؿ أؾمـلًمف آًمـف واهلل قمؾقف ووملشمقً رؾمقل اهلل صغم  ، وشمريمـو سمغػم مول دٍ أطُم 

- ومرضمعـً (ف اهللـ يًتعػ يعػ  ومَ  ، ـ اؾمتغـك أهمـوه اهللمَ ) : ومحلم رآين ىمول

 وأصؾ احلديٌ ذم اًمصحقحلم-

                                                 

ٌْؾ :  (7)  -اًمضخؿ مـ يمؾ  ؿمئاًمَع
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هــ( 4:)ًمؾفجـرة  ؾمـي أرسمـع وؾمـٌعلمأسمقؾمعقد ريض اهلل قمـف  شمقذم

      سموعمديـي اعمـقرة-

 :رضوان اهلل تعاػ ظؾقفم أصفر مصادر تراجم افصحابة

شمراضمؿ اًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ ذم يمؾ يمتـى اًمًـػم شمقضمد 

 : أؿمفرهو ـْ ، ومؿِ  هـوك مصودر أومردت شمراضمؿ اًمصحوسمي ، إٓ أنا  واًمتوريخ

 -(هـ274)ت ديـل اعمقمٌداهلل ًمإلموم قمكم سمـ ، معرومي اًمصحوسمي  ,7

ــؾأهــؾ اًمًـــي واجلامقمــي إلمــوم ،  ومضــوئؾ اًمصــحوسمي ,2 ـــ طمـٌ  أمحــد اسم

 -(هـ247 )ت

 هـ(-470ًمؾحوومظ أيب كعقؿ إصٌفوين )ت ، ي معرومي اًمصحوسم ,7

اسمــ ؾحـوومظ يقؾمـػ سمــ قمٌـداهلل ًم، آؾمتقعوب ذم معرومي إصـحوب  ,4

 -(هـ497 )ت قمٌداًمؼم 

 ٓسمــــ إصمـــػم اجلـــزري، أؾمـــد اًمغوسمـــي ذم معرومـــي اًمصـــحوسمي  ,8

 -(هـ970)ت 

 سمـ طمجر اًمعًؼالينأمحد سمـ قمكم اًمؾحوومظ ، اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي  ,9

 -(هـ82; )ت
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م معــو شمعريـػ  : رضوان اهلل تعاػ ظؾقفم ضبؼات افصحابة    شمؼـدا

  سمــلّنؿذم اصــطالح اعمحــدصملم  وتاًمطٌؼــ
ِ
ــوء ـ  َوًمَِؼ ــ  ً مجوقمــي اؿمــؽميمقا ذم اًم

وموًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ ـمٌؼي واطمدة سموقمتٌـور أظمـذهؿ   (7)اعمشويخ

ور اسمــ هؿ هبـذا آقمتٌـ،وىمـد قمـدا  قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمـؾؿ

ؼي واطمـدة يمـام ذم ـي ريض اهلل قمـفؿ ـمٌــاًمصحوسمرمحف اهلل طمقٌ ضمعؾ طمٌون 

ـ طمقـٌ ؾمـٌؼفؿ ، وًمؽــفؿ يتػـووشمقن ِمـ (2)(مشوهػم قمؾامء إمصـور)يمتوسمف 

ۆئ چ :  = ًمؼقًمـف شمعـومم ةنـًمإلؾمالم واهلجرة واإلكػوق ذم طمول اًمشـدة واًمعُ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ـ [(70)رة احلديد ؾمق]چ يئ جبحب  خب مب ىب يب ًا ؿ اسمــ ؾمـعد ذم وًمؼد ىم

روـقان اهلل شمعـومم قمؾـقفؿ إمم مخـس  اًمصـحوسميَ   (7)يمتوسمف )اًمطٌؼوت اًمؽؼمى(

ؾمٌَع قمنمة ـمٌؼي يمام  قمٌداًمؼوهر اًمٌغدادي اًمصحوسميَ  إؾمتوذُ ، وضمعؾ  ـمٌؼوت

 ذم طملم ىمًؿ اإلموم احلويمؿ اًمصحوسمي روقان اهلل  (4)(أصقل اًمديـ)ذم يمتوسمف 

                                                 
 (-272كخٌي اًمػؽر )  (7)

ًمؼد ذيمر اسمـ طمٌـون رمحف اهلل ذم يمتوسمف )مشوهػم قمؾامء إمصور( شمـرمجي ًمؾرؾمقل صغم اهلل قمؾقف   (2)

وآًمف وؾمؾؿ وأقمؼٌفو سموًمصحوسمي طمًى اعمدن اًمتل قموؿمقا ومقفو ، صمؿ شمؽؾؿ قمـ ـمٌؼي اًمتـوسمعلم ، 

 اهلل قمـفؿ ـمٌؼي واطمدة هبذا آقمتٌور-وسمعدهؿ شموسمعل اًمتوسمعلم، وضمعؾ اًمصحوسمي ريض 

 (-7.8) اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعداكظر  (7)

 (-707 , ;>2أصقل اًمديـ ) (4)
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 : إمم اصمـتل قمنمة ـمٌؼي هل (7)ذم )قمؾقم احلديٌ(شمعومم قمؾقفؿ 

 ىمقم شمؼدم إؾمالمفؿ سمؿؽي يموخلؾػوء إرسمعي اًمراؿمديـ- ,7

 اًمصحوسمي اًمذيـ أؾمؾؿقا ىمٌؾ شمشوور أهؾ مؽي ذم دار اًمـدوة- ,2

 اعمفوضمرون إمم احلٌشي- ,7

 أصحوب اًمعؼٌي إومم- ,4

 أصحوب اًمعؼٌي اًمثوكقي وأيمثرهؿ مـ إكصور- ,8

صـغم اهلل  اعمديـي اعمــقرة ورؾمـقل اهللإمم   اأول اعمفوضمريـ اًمذيـ وصؾق ,9

 قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سمؼٌوء ىمٌؾ دظمقًمف اعمديـي-

 أهؾ سمدر- ,:

 اعمفوضمرون سملم سمدر واحلديٌقي- ,;

 أهؾ سمقعي اًمروقان ذم احلديٌقي- ,>

 اعمفوضمرون سملم احلديٌقي وومتح مؽي- ,70

 اًمذيـ أؾمؾؿقا سمعد ومتح مؽي- ,77

 تح مؽي وطمجي اًمقداع-صٌقون رأوا اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يقم وم ,72

قمغم  (اًمعٌودًمي)شمطؾؼ ًمػظي :  فمـرضوان اهلل تعاػ ظ ظبادفة افصحابة

وقمدد قمٌودًمي اًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ ىمراسمي ،  ـ اؾمؿف قمٌداهللقمدد مم

                                                 

  (->7,:7قمؾقم احلديٌ ) (7)
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،  سموًمعؾؿريض اهلل قمـفؿ ـ قمٌودًمي اًمصحوسمي وًمؼد اؿمتفر أرسمعي مِ ،  اًمثالصمامئي

، طمتك   لظمرت ووموهتؿ واطمتوج اًمـوس إمم قمؾؿفؿوشم،  ويموكقا متؼورسملم ذم اًمًـ

ريض أمو قمٌداهلل سمـ مًعقد : )هذا ىمقل اًمعٌودًمي(  إذا اضمتؿعقا قمغم ومتقى يؼول

ومتؼدمً ووموشمف قمـفؿ ومؾقس هـ( 72)اصمـتلم وصمالصملم اهلل قمـف اعمتقرم سموعمديـي ؾمـي 

 : ـ اًمعٌودًمي إرسمعي اًمذيـ هؿهق مِ 

، شمـقذم سموًمطـوئػ ؾمــي  أسمقحمؿـد ، يمـقتـف قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ,7

 -هـ(97)

 هـ(-;9، شمقذم سموًمطوئػ ؾمـي ) ، يمـقتف أسمقاًمعٌوس قمٌداهلل سمـ قمٌوس ,2

، شمـقذم سمؿؽـي ؾمــي  ، يمـقتـف أسمققمٌـداًمرمحـ قمٌداهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطوب ,7

 هـ(-7:)

امقمٌداهلل سمـ اًمزسمػم  ,4 ـ ، يمـقتف أسمقسمؽر سمـ اًمعقا سمــ يقؾمـػ وج ، ىمتؾـف احلجا

 هـ(-7:سمؿؽي ؾمـي )

م : ؿخرضمونـاف  وهق َمــ أدرك اجلوهؾقـي وأدرك  : مجع ُمـَخْيَ

واإليـامن  صغم اهلل قمؾقف وآًمـف وؾمـؾؿ ، إٓ أكف مل يقوماؼ ًمرؤيي رؾمقل اهلل اإلؾمالم

،  ، وهـؿ أيمثـر ِمــ هـذا اًمعـدد ريـ مــفؿـسمف، وًمؼد ذيمـر اإلمـوم مًـؾؿ قمشـ

ون مـ ـمٌؼي اًمتوسمعلم قمغم اًمصحقحواعمخيمقن يُ  تنمومقا سمرؤيي ـي= ّٕنؿ مل  عد 

 ، وِمـ أمثؾي اعمخيملم: صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمرؾمقل
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يمون إؾمقد  ، قمؿرووأسم : يؽـك األشود بن يزيد بن ؿقس افـخعي افؽودم -1

قمـ معوذ سمـ ضمٌؾ وسمالل  َث دا طَم ،  و أدرك اجلوهؾقي واإلؾمالممً َي خَ ـمُ 

ويمون  ،ؿسمـ مًعقد وقموئشي وطمذيػي سمـ اًمقامن وـموئػي ؾمقاهقمٌداهلل و

 اًمرأس واًمؾحقي  ؿمعرغػم  يُ و، ظمؾػف  ـْ رؾمؾفو مِ يقماممي ؾمقداء إؾمقد يؾٌس 

ٍا وًمؼد   سموًمؾقن إصػر- يمون ُيتؿ و ، ةٍ وقمؿر سملم طمجيٍ  وإؾمقد صمامكلم م طم

ويمون  ، ويمون يـوم سملم اعمغرب واًمعشوء ، اًمؼرآن ذم رمضون ذم يمؾ ًمقؾتلم

مخس ذم أصح إىمقال ؾمـي  ، شمقذمرمضون يمؾ ؾمً ًمقولذم همػم ُيتؿ اًمؼرآن 

    هـ(-8:)وؾمٌعلم 

اًمـٌل صغم  أدرك اجلوهؾقي ومل يرَ  ، أمقيو ُيؽـك أسم :ؾة اجلعػيػ  يد بن ؽ  و  ش   -2

ويمون  ، ذم اجلوهؾقيسمـ اخلطوب ويمون ذيؽو ًمعؿر  ، ؾمؾؿآًمف واهلل قمؾقف و

ويمون ىمد أدى اًمصدىمي إمم مصدق  ، ف وًمد قموم اًمػقؾٕكا  = رـؿـ قمُ أؾمـ مِ 

صمؿ ىمدم اعمديـي يقم دومـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف  ، ؾمؾؿآًمف وـٌل صغم اهلل قمؾقف واًم

ومخرج إًمقف  (إؾمد إؾمد)صمؿ ؿمفد اًمؼودؾمقي ومصوح اًمـوس  ، ؾمؾؿآًمف وو

ؾي مع ػَ يد سمـ همَ قَ ؿمفد ؾُم  وًمؼد ، وميب إؾمد قمغم رأؾمف ، ؾيػَ يد سمـ همَ قَ ؾُم 

 هـ( وقمؿره 0;ـي صمامكلم )، شُمقذم  سموًمؽقومي ؾم لمػ  ِص مقىمعي قمكم ريض اهلل قمـف 

ًٌو-770)صمالصمقن وموئي يقمئذ   ؾمـي( شمؼري
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 ف  أبوظثامن افـ   -3
 ،أدرك اجلوهؾقي واإلؾمالم ، رعؿا م مُ ْيَ خَ ـمُ  : ي افبرصيد 

قمٌداهلل و، وقمكم ، قمـ قمؿر  َث دا طَم  ، ر وسمعدهو همزواتؿَ وهمزا ذم ظمالومي قمُ 

وومظ أسمقكٍم ىمول احل ، وـموئػي ؾمقاهؿ سمـ قمٌوسقمٌداهلل و، سمـ مًعقد 

ؾمؾؿ ومل آًمف وون قمغم قمفد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وـأؾمؾؿ أسمققمثؿ) : اًمؽالسموذي

 ، واًمؼودؾمقي ، وؿمفد وىمعي اًمػممقك( وًمف اًمزيموةـى إمم قمؿوًمؽـف أدا ، يره 

 يوقمَ َض ـ ىمُ أسمققمثامن مِ  ، ويمون وأذرسمقجون ، وّنووكد ،وشمًؽم ، وضمؾقٓء

ا ؾدً ـٓ أؾمؽـ سم) : مم اًمٌٍمة وىمولل إحتقا  تؾ احلًلمُ ومؾام ىمُ  ، وؾمؽـ اًمؽقومي

ٍا وىمد  (ؾمؾؿآًمف وومقف اسمـ سمـً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و َؾ تِ ىمُ  ؾمتلم مرة  طم

، شمقذم  ئي ريمعيويمون يصكم مو سملم اعمغرب واًمعشوء مو ، مو سملم طمجي وقمؿرة

ًُ سمؾَ  : هـ( وحتدث قمـ كػًف ىموئال8>ؾمـي مخس وشمًعلم ) ئي وصمالصملم وم غ

     (-ؾمـي770)

د يأب -4 ط ار  اء افع  ج   ،اظمتؾػ ذم اؾمؿ أسمقفواؾمؿف قمؿران  : افبرصي ور 

  ، ؾمؾؿآًمف و قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وًؾاًم ويمون مُ  ، أدرك اجلوهؾقي

يمون ًمف ) : سمـ ؾمعداىمول  (وًمد ىمٌؾ اهلجرة سمنطمدى قمنمة ؾمـي) : سمـ ىمتقٌياىمول 

  ؾمـي مخس وموئي شمقذم (ىمقمف أرسمعلم ؾمـي قمؾؿ وىمرآن وروايي وهق صمؼي وأما 

  : يقم ووموشمفـمقيال ىمول اًمػرزدق  رَ ؿ  قمُ هـ( وعمو 708)

 هؿ     يمٌػمُ  وَت مَ  وَس اًمـا  أنا  أمل شمرَ 

 

ٌِ  ٌَؾ ىمَ  وىمد قموَش    دِ سمعٌ حُم  اًمٌع  ؿا
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 : افتعريف بطبؼة افتابعغ (3)

ـْ  وظمقذاًمتوسمعل م : تعريف افتابعي فغة  (7)-فُ ػَ ؾْ ك ظَم َش مَ  : أي = شمٌعف م

سمؽؾ مًؾؿ )ف أهؾ احلديٌ اًمتوسمعل قمرا :  بعي ظـد ادحدثغتعريف افتا

 -(وموت قمغم اإليامن، اًمصحوسمي ومليمثر  ـَ ًمؼل واطمًدا مِ 

 اًمصحوسمير ــ قمصاًمتوسمعقن متػووشمقن ذم ىمرهبؿ مِ  : ضبؼات افتابعغ      

ًا  ريض اهلل قمـفؿ  (2)ؿفؿ اإلموم احلويمؿ ذم )معرومي قمؾقم احلديٌ(، وًمؼد ىم

 =ىمقم حلؼقا اًمعنمة اعمٌنميـ سموجلـي: ، وملول ـمٌؼوهتؿ  ٌؼيـم ةرـإمم مخس قمش

وىمقس  ، يدِ فْ قمثامن اًمـا  وأيب ، وىمقس سمـ أيب طموزم ، اعمًق ىقد سمـ ـمثؾ ؾمع

ٌَ ا ٌَِعل ودسمـ قُم  -اًمض 

وق سمــ ُنـومَ  ، وقمؾؼؿي سمــ ىمـقس ، ـ اًمطٌؼي اًمثوكقي إؾمقد سمـ يزيدومِ  

 إضمدع-

 يـح سمــ احلـورثوُذَ  ، طمقـؾ اًمشـعٌلـ اًمطٌؼي اًمثوًمثي قمومر سمـ ذاومِ  

 -اًمـخعل

 : قشًمو قمغم اًمتػصقؾ أيتمَ  أدرك آظمر اًمصحوسميِ  ـْ ـ آظمر ـمٌؼوهِتؿ مَ ومِ  

 ـ أهؾ اًمٌٍمة- ل أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف مِ ؼِ ـ ًمَ مَ  ,7

                                                 

 ًمًون اًمعرب )ت ب ع(-   (7)

 (-94,98قمؾقم احلديٌ ) (2)
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 ـ أهؾ اًمؽقومي- ل قمٌداهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمـف مِ ؼِ ـ ًمَ مَ  ,2

ًا ؼِ ـ ًمَ مَ  ,7  ـ أهؾ اعمديـي- قمـف مِ وئى سمـ يزيد ريض اهلل ل اًم

 ـ أهؾ مٍم-ل قمٌداهلل سمـ احلورث ريض اهلل قمـف مِ ؼِ ـ ًمَ مَ  ,4

 ـ أهؾ اًمشوم-كم ريض اهلل قمـف مِ وهِ اًمٌَ  يَ ومَ مَ ل أسمو أُ ؼِ ـ ًمَ مَ  ,8

ٌ  وحيًـ سمـو أن كُ   ر اًمتـوسمعلم طمـدده اًمعؾـامء سمحـدود ـآظمر قمص ف قمغم أنْ ـ

شمًـع  قازم ؾمــيوسمعلم طمـوآظمر قمٍم أشمٌـوع اًمتاـ (هـ780موئي ومخًلم ) ؾمـي

 -(هـ>22) وقمنميـ وموئتلم

ً اعمديـي اعمـقرة قمغم ؾمـويمـفو أومضـؾ اًمصـالة ومَ رَ قمَ  : أصفر أئؿة افتابعغ

 : قا سموًمػؼفوء اًمًٌعي هؿرومُ مـ اًمعؾامء قمُ  واًمًالم ذم قمفد اًمتوسمعلم ؾمٌعيً 

 (دـ94 )ت ادسقِّبشعقد بن  -1

عقد سمـ ، أسمقحمؿد ؾم وؾمقد اًمتوسمعلم ذم زموكف هق قمومل أهؾ اعمديـي 

، وًمد ًمًـتلم مضتو مـ ظمالومي قمؿر  سمـ طمزن اعمخزومل اًمؼرر (7)اعمًق ى

، ويمون قمؿؾف شموضمرا ذم اًمزيً- وًمؼد شمزوج اسمـي اًمصحويب أيب  ريض اهلل قمـف

،  ، وقموئشي ، وزيد سمـ صموسمً ؾمؿع مـ قمثامن سمـ قمػون،  هريرة ريض اهلل قمـف

 ، وأيب هريرة ريض اهلل قمـفؿ-  وؾمعد سمـ أيب وىموص

                                                 

رؾمقل صغم اًمويعقا ِمـ اًمصحوسمي اًمذيـ سم : يمون واطمًداريض اهلل قمـفاعمخزومل ن زْ اعمًق ى سمـ طَم  (7)

 -، وىمد قموش طمتك أدرك ظمالومي قمثامن سمـ قمػون ريض اهلل قمـف اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ حتً اًمشجرة
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هق ، و مـ ؾمعقدـٓ أقمؾؿ ذم اًمتوسمعلم أوؾمع قمؾؿً ):  ىمول قمكم سمـ اعمديـل 

ىمول  (يمون ٓ يؼٌؾ ضمقائز اًمًؾطون):  كِم ـجْ وىمول اًمعِ  (قمـدي أضمؾ  اًمتوسمعلم

إن يمـً ٕؾمػم إيوم واًمؾقوزم ذم ):  ىمول اعمًق ى: سمؾغـل أن ؾمعقد سمـ  موًمؽ

نذا ؾمعقد سمـ : دظمؾً اعمًجد وم يقكس ىمول أسمق (ـمؾى احلديٌ اًمقاطمد

 -اَجوًمًف أطمدً ـ: ُّنَِل أن يُ  : مو ؿملكف؟ ىموًمقا ضموًمس وطمده- ىمؾً اعمًق ى

مو وموشمتـل اًمصالة ذم مجوقمي مـذ أرسمعلم ) : لويمون ؾمعقد سمـ اعمًقاى يؼق 

 اعمًق ىمرؾمالت ؾمعقد سمـ ) : وهمػم واطمد أمحد اسمـ طمـٌؾىمول  (يـَ ؾَم 

سمـل أمقي  ـْ أمر قمظقؿ مِ  اعمًق ىؾمعقد سمـ : )يمون قمـد  ىمول اًمذهٌل (صحوح

ٌد قمـ أيوم احلرة ـحدصمـو ؾمعقـ( ويُ ويمون ٓ يؼٌؾ قمطوءهؿ ، وؾمقء ؾمػمهتؿ

أطمد  ,اعمًجد اًمـٌقي  –رة ومو ذم اعمًجد ــل ًمقوزم احلـًمؼد رأيت: ) الـوئـىم

 ، اكظروا إمم هذا اعمجـقن :ا يؼقًمقنقن زمرً ؾُ أهؾ اًمشوم ًمقدظُم  وإنا  ، همػمي

ؾمعقد سمـ  ومـ طِمَؽؿِ  (و ذم اًمؼؼموؾمؿعً أذاكً يت وىمً صالة إٓ لومو ي

 ًَ اًمـ   ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ إٓ أشموه مِ  ، مو أيس اًمشقطون مـ رء: ) ىمقًمف اعمًق ى
ِ
 (-وء

 ، ين أيومودَ ؼَ ومػَ  اعمًق ىيمـً أضموًمس ؾمعقد سمـ  : سمـ أيب وداقمي يمثػمىمول  

ًُ  ؟أيـ يمـً : ومؾام ضمئتف ىمول أٓ  : ومؼول ، شمقومقً أهكم وموؿمتغؾً هبو : ىمؾ

ـ ومَ  ، يرمحؽ اهلل : ومؼؾً ؟هؾ اؾمتحدصمً امرأة : ظمؼمشمـو ومشفدكوهو صمؿ ىمولأ

 : ىمول !!وشمػعؾ : ومؼؾً ،أكو : ىمول ؟!يزوضمـل ومو أمؾؽ إٓ دراملم أو صمالصمي
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ضمـل قمغم ؾمؾؿ وزوا آًمف و قمغم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف ود وصغما صمؿ حتؿا  ، كعؿ

ومٍمت إمم  ، اًمػرح ـَ ومؼؿً ومو أدري مو أصـع مِ  ، دراملم أو ىمول صمالصمي

ومصؾقً اعمغرب ورضمعً إمم مـززم  ، ر ومقؿـ أؾمتديـمـززم وضمعؾً أشمػؽا 

 ًمٌوبومنذا سمو ، ويمـً وطمدي صوئام ومؼدمً قمشوئل أومطر ويمون ظمٌزا وزيتو

ؾمؿف ؾمعقد إٓ ا ـْ مَ  ذم يمؾ   ؾمعقد وملومؽرُت  : ومؼول ؟ذاهَ  ـْ مَ  : ؼرع ومؼؾًيُ 

ومخرضمً ومنذا  ،  سملم سمقتف واعمًجدأرسمعلم ؾمـي إٓ رَ ومنكف مل يُ  = اعمًق ىاسمـ 

 ، ومآشمقؽ أٓ أرؾمؾً إزما  ، يو أسمو حمؿد : ومؼؾً ، ومظــً أكف ىمد سمدا ًمف ؾمعقدٌ 

ًَ ومتزوا  ، وإكؽ يمـً رضمال قمزسمً  = ٓ أكً أطمؼ أن شممشمك : ىمول ًُ ،  ضم  ومؽره

ًَ شمَ  نْ أَ   ، ظمؾػف ذم ـمقًمف ـْ مِ  ومنذا هل ىموئؿيٌ  = مرأشمؽاوطمدك وهذه  ؾقؾيَ ًما ٌق

 مِ  اًمٌوب ومًؼطً اعمرأةُ  وردا  ، هو ومدومعفو ذم اًمٌوبصمؿ أظمذ سمقد
ِ
 ، ـ احلقوء

صمؿ  ، ًمؽل ٓ شمراه= اًمٌوب صمؿ ووعً اًمؼصعي ذم فمؾ اًمناج  ـَ وموؾمتقصمؼً مِ 

وملظمؼمهتؿ  ؟مو ؿملكؽ : ومؼوًمقا ومجوءويناًمًطح ومرمقً اجلػمان  صعدُت 

 ـ وضمفؽ طمرام إنْ وضمفل مِ  :وسمؾغ أمل وضموءت وىموًمً، وكزًمقا إًمقفو 

ومنذا  ، وملىمؿً صمالصمو صمؿ دظمؾً هبو، أصؾحفو إمم صمالصمي أيوم  نْ ىمٌؾ أَ مًًتفو 

رؾمقل  سمحديٌوأقمؾؿفؿ  ، وأطمػظ اًمـوس ًمؽتوب اهلل ، ـ أمجؾ اًمـوسهل مِ 

ًُ  ، زوجاًموأقمرومفؿ سمحؼ  ، ؾمؾؿآًمف واهلل صغم اهلل قمؾقف و ؿمفرا ٓ آيت  ومؿؽث

ًُ ومًؾا ، صمؿ أشمقتف وهق ذم طمؾؼتف  ، اعمًق ىؾمعقد سمـ  اًمًالم ومل  قمكما  ومردا  ؿ
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مو طمول ذًمؽ  : همػمي ىمول ومؾام مل يٌَؼ  ، يؽؾؿـل طمتك شمؼقض اعمجؾس

 : ىمول ،ويؽره اًمعدو يو أسمو حمؿد قمغم مو حيى اًمصديؼ اظمػمَ  : ىمؾً ؟ اإلكًون

 -سمعنميـ أًمػ درهؿ ف إزما وموكٍمومً إمم مـززم ومقضما  ، راسمؽ رء وموًمعصو إنْ 
 (هـ4>) أرسمعي وشمًعلم ي اعمـقرة ؾمـيقذم رمحف اهلل شمعومم سموعمديـشمُ  : وؾاته 

 قمغم أرضمح إىمقال-
ة بن افزبر  )ت  -2 رو   دـ(94ظ 

اًمزسمػم سمـ اًمعقام سمـ ظمقيؾد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمعزى سمـ ىميص قمروة سمـ  

 -قمٌداهللو أسم ُيؽـاك ، أمف أؾمامء سمـً أيب سمؽر اًمصديؼ،  سمـ يمالب

 يمؾا  ؼرآنِ ع اًمسمُ يمون يؼرأ رُ و هـ(27)ة ؾمـي صمالث وقمنميـ روَ وًمد قمُ  

= ً رضمؾف عَ طِ ويؼقم سمف اًمؾقؾ ومام شمريمف إٓ ًمقؾي ىمُ  ، يقم ذم اعمصحػ كظرا

كظر أيب إمم رضمؾف  : ةروَ قمٌداهلل سمـ قمُ  ىمولو ، ومـنمت يويمون وىمع ومقفو أيمؾ

ًُ  إنا ) : ذم اًمطًً ومؼول سمؽ إمم معصقي ىمط وأكو  اهلل يعؾؿ أين مو مشق

 : فمدطمف سمؼقًم سموًمعؼقؼ ًمعروة ىمٌٍم يمون و (أقمؾؿ

ـــــــَ سمَ  ــــــ وهُ قـَ ًَ ــــــو سمِ ـا وملطم       وهُ ـَ

 

ــــــسمحَ  ــــــِؼ ؼِ اًمعَ  ذم ظمــــــػمِ  اهللِ دِ ْؿ           ق

ــ  ــراهؿ يـُظ ــشم ــف ؿَم       (1)ارً زْ رون إًمق

 

ـــقُح  ـــغم وَ  يؾ ـــؿ قم ـــهل ـــِؼ  ِح ْو           اًمطري

ــ  ــوء اًمؽوؿِم ــونَ حِ ومً ــ لم ويم  و     همقًظ

 

 يؼل     دِ َصـــــ فِ سمِـــــ ٕقمـــــدائل وُها 

 يــــراه يمــــؾ خمتؾــــػ وؾمــــور      

 

ــــــؼومعت ــــــً اًمعتق ــــــد إمم سمق  ؿ

                                                           

 -اًمـظر اًمشزر: هق كظٌر ومقف إقمراض، أو كظر اًمغضٌون سمؿمظمر اًمعلم( 7)
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اًمؾفؿ ) : قمروة ؼول، وم وكفعز  ، ضموء اًمـوس يُ  وعماو موت اسمـف حمؿد سمـ قُمرَوة      

ًَ أظمذت قمضقً  ًَ  ، ووأظمذت اسمـً  ، أقمضوء ا وشمريم سمـ ة روَ شمقذم قمُ  (أسمـوء وشمريم

       (-ؾمـي:9)وهق اسمـ ؾمٌع وؾمتلم هـ( 4>)ؾمـي أرسمع وشمًعلم اًمزسمػم 

 (دـ94 )تفرمحن بن ظوف أبوشؾؿة بن ظبدا -3

اؾمؿف  : ىمقؾ ، أسمقؾمؾؿي سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف اًمؼرر اًمزهري 

امرض سمـً ـوأمف شمُ  ، وًمد ؾمـي سمضع وقمنميـ ، إؾمامقمقؾ : وىمقؾ ، قمٌداهلل

وأروعتف أم يمؾثقم  ، ـؽحفو ىمرريوهل أول يمؾٌقي  ، إصٌغ سمـ قمؿرو

يؼ قمـ أسمقف  َث دا طَم  ، يظموًمتف مـ اًمرووقمريض اهلل قمـفو ومعوئشي =  سمـً اًمصد 

ى خض  ـيمون أسمقؾمؾؿي يُ ، و صٌل قشمقذم وه واًمده ًمؽقن = سمٌمء ىمؾقؾ

وهق اسمـ اصمـتلم  هـ(4>)قذم أسمقؾمؾؿي سموعمديـي ؾمـي أرسمع وشمًعلم ، شم سموًمًقاد

 (-ؾمـي2:)وؾمٌعلم 

 (دـ98 )تظبقداهلل بن ظبداهلل بن ظتبة بن مسعود  -4

،  مػتل اعمديـي وقموعمفو ، اعمدين اهلذزم سمـ مًعقدقمٌقداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌي  

وًمد ذم ،  يمثػم احلديٌ واًمعؾؿ سموًمشعر وىمد ذهى سمٍمهويمون  ، قمٌداهللو أسمُيؽـاك 

مجوقمي مـ اًمصحوسمي وٓزم قمٌداهلل سمـ قمـ  َث طمدا ،  ظمالومي قمؿر أو سمعقدهو

ا يمون قمٌقداهلل سمـ قمٌداهلل سمحرً ) : ل اًمزهريىمو ، ـمقيال ريض اهلل قمـفام قمٌوس

 هـ(-;>) ؾمـي صمامن وشمًعلم رمحف اهللشمقذم  (اًمعؾؿسمحقر  ـْ مِ 
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 (دـ99ت )افؼاشم بن حمؿد بن أيب بؽر افصديق  -5

و أسم ، ُيؽـاك ل اعمدينقؿِ اًمؼرر اًمتا  أيب سمؽر اًمصديؼاًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ  

وًمد ذم ظمالومي  ، ةقدَ ؾَم  : أم وًمد يؼول هلو فُ أم  و ، قمٌداًمرمحـو أسم ، ويمـل حمؿد

م اهللاإلموم قمكم   ، عوئشييمـً مالزمو ًم) : سمـ حمؿداًمؼوؾمؿ  ىمول ،  وضمففيمرا

 ٓ يػن اًمؼرآن ورقًمواًمؼوؾمؿ ويمون  (سمـ قمٌوسقمٌداهلل ويمـً أضموًمس اًمٌحر 

ون يمو ، ؿمؼم ـْ ًدل ظمؾػف مـفو أيمثر مِ يسمقضوء  قمامميً يؾٌس اًمؼوؾمؿ ويمون  ،

 -ى رأؾمف وحلقتف سموحلـوءخض  ـيُ 

ؾمٌعلم وشمف طمقازم ـقمؿره يقم ووموهـ( >>شمقذم ؾمـي شمًع وشمًعلم ) 

يمػـقين ذم ):  وىمول قمـ مقشمف (ؾمـي2:)اصمـتلم وؾمٌعلم :  ؾمـي( وىمقؾ0:)

ريض اهلل ـ أسمقسمؽر ػ  هؽذا يمُ  ، ىمؿقيص وردائل = صمقويب اًمتل يمـً أصكم ومقفو

 -ك قمغم ىمؼمهٌـَ وأوىص أن ٓ يُ  (قمـف

 (دـ99 )تخارجة بن زيد بن ثابت  -6

،  زيدو ، ُيؽـ ك أسم ري اعمدينوجا إكصوري اًمـا  ي سمـ زيد سمـ صموسمًورضَم ظَم  

َث قمـ مجؾي مـ اًمصحوسمي ىمول مصعى سمـ  ، ـ احلديٌومل يؽـ سموعمؽثر مِ ،  طَمدا

ًتػتقون يمون ظمورضمي سمـ زيد وـمؾحي سمـ قمٌداهلل سمـ قمقف ذم زموّنام يُ ) : اًمزسمػم

ً  ويُ  ، ويـتفل اًمـوس إمم ىمقهلام ن اعمقاريٌ سملم أهؾفو مـ اًمدور واًمـخقؾ اَم ؼ

وعمو سمؾغ  هـ(>>شمقذم ؾمـي شمًع وشمًعلم ) (ويؽتٌون اًمقصموئؼ ًمؾـوس ،وإمقال 
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ؼ ػا وَص  ، موت اؾمؽمضمعىمد ظمورضمي سمـ زيد  أنا  اخلؾقػي قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز

  -(واهلل ذم اإلؾمالم يٌ ؾؿَ ـصمُ ) : وىمول ، سمنطمدى يديف قمغم إظمرى

 دـ(117ان بن يسار )ت ـشؾقؿ -7

 ، يؽــك أظمق قمطوء سمـ يًـور هقو ، ؾمؾقامن سمـ يًور قمومل اعمديـي ومػتقفو 

ظمالومـي أواظمر وًمد ذم  ، قمٌداهللو أسم : ، وىمقؾ قمٌداًمرمحـو أسم : وىمقؾ ، أيقبو أسم

 ويمون ؾمـؾقامن مؽوشمٌـو ٕم   هـ(74)ؾمـي أرسمع وصمالصملم  ريض اهلل قمـف ذم قمثامن

ـ أنا تـك أوقمقي اًمعؾؿ طم ـْ ويمون مِ  ريض اهلل قمـفو، يؿَ ؾَ ؾَم  ؾف قمـغم سمعضـفؿ ومضا

ث قمـ مجؾـي مــ اًمصـحوسمي ىاعمًق  ؾمعقد سمـ  شمـقذم ؾمــي ؾمـٌع  ، ، وًمؼد طمدا

         (-ؾمـي 7:)صمالصًمو وؾمٌعلم يقم ووموشمف  هيمون قمؿروهـ( :70وموئي )

ا إذا يمون اًمعؾامء ىمد أومردو : تابعغ ومن بعددمأصفر مصادر تراجم اف 

، ومنّنؿ ىمد أومردوا شمراضمؿ  قمؾقفؿ سمؿمًمػوت ظموصي شمراضمؿ اًمصحوسمي روقان اهلل

يمذًمؽ سمؿمًمػوت ظموصي وًمعؾ أؿمفر مصدر ًمؽماضمؿ اًمتوسمعلم هق يمتوب اًمتوسمعلم 

، وكظًرا ًمؽثرة أقمداد اًمرواة ِمـ اًمتوسمعلم  )معرومي اًمتوسمعلم( ٕيب اعمطرف إكدًمز

 قمغم اًمـحق أيت: ، شمعددت أؾموًمقى اًمتصـقػ ذم يمتى اًمرضمول ومَؿـ سمعدهؿ

ضمول هل يمتى مجعً شمراضمؿ اًمرو : افتلفقف ظذ حسب حروف ادعجم -2

ـْ  مرشمٌلم طمًى أؾمامئفؿ قمغم شمرشمقى طمروف اعمعجؿ اًمعريب  شمؾؽ اًمؽتى: ، ومِؿ

  هـ-277ًمقحقك سمـ معلم اعمتقرم ؾمـي ، معرومي اًمرضمول 
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  هـ-289ًمإلموم اًمٌخوري اعمتقرم ؾمـي ، اًمتوريخ اًمؽٌػم 

وهل يمتى مجعً شمراضمؿ اًمرضمول :  افوؾاة واتافتلفقف حسب شـ -3

قٌ شمذيمر اًمًـي يمعـقان وُيذيمر حتتفو َمـ ، طم مرشمٌلم طمًى اًمًـقات اهلجريي

 : ، ومِؿـ شمؾؽ اًمؽتى شُمقذم  ومقفو مـ اًمعؾامء، ويؽمضمؿ هلؿ

  هـ-:>8ًمؾحوومظ اسمـ اجلقزي اعمتقرم ؾمـي ، اعمـتظؿ 

  هـ-;4:ًمؾحوومظ اًمذهٌل اعمتقرم ؾمـي ، شموريخ اإلؾمالم 

  هـ-4::ًمؾحوومظ اسمـ يمثػم اعمتقرم ؾمـي ، اًمٌدايي واًمـفويي 

وهل يمتى مجعً شمراضمؿ اًمرضمول اًمذيـ :  ب افبؾدانافتلفقف حس -4

 : ، ومِؿـ شمؾؽ اًمؽتى دظمؾقا شمؾؽ اًمٌؾدان مرشمٌلم طمًى طمروف اعمعجؿ

  هـ-274ٕيب إؾمحوق اهلروي اعمتقرم ؾمـي ، شموريخ هراة 

  هـ-2:8اسمـ موضمف اعمتقرم ؾمـي حمؿد سمـ يزيد ًمإلموم ، شموريخ ىمزويـ 

  هـ2>2 اعمتقرم ؾمـي ؾمؾؿ سمـ ؾمفؾ اًمرزاز اًمقاؾمطلٕ،  واؾمطشموريخ- 

  هـ->>2ٓسمـ يقكس اعمتقرم ؾمـي ، شموريخ مٍم 

 ـ يقؾمػ اجلرضموينحل،  شموريخ ضمرضمون فؿل  ؿزة سم  هـ-748 اعمتقرم ؾمـياًًم

  هـ-408ًمؾحويمؿ اًمـقًوسمقري اعمتقرم ؾمـي ، شموريخ كقًوسمقر 

  هـ-497ًمؾخطقى اًمٌغدادي اعمتقرم ؾمـي ، شموريخ سمغداد 

  هـ-8:7ل اعمتقرم ؾمـي ٓسمـ قمًويمر اًمدمشؼ، شموريخ دمشؼ 
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وهل يمتى مجعً أؾمامء اًمرضمول مرشمٌلم :  افتلفقف حسب افؽـى -5

 ضي هذه اًمؽتى قمـد ذيمر سمعقوشمؽؿـ أام ، طمًى اًمؽـقي اًمتل اؿمتفروا هبو

،  ، دون ذيمر أؾمامئفؿ ساطمي اًمرواة ذم أؾموكقد إطموديٌ سمؽـقتفؿ ومؼط

 : وِمـ شمؾؽ اًمؽتى

 هـ-247اعمتقرم ؾمـي  ـٌؾأمحد اسمـ طم ًمإلموم،  ٕؾمومل واًمؽـكا 

  هـ-289ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري اعمتقرم ؾمـي ، اًمؽـك 

  هـ-297ًمإلموم مًؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي اعمتقرم ؾمـي، اًمؽـك وإؾمامء 

  يب اعمتقرم ؾمـي اًمدحمؿد سمـ أمحد ٕيب سمنم ، إؾمامء واًمؽـك َٓ  هـ-720و

  َهـ-7:4 اعمتقرم ؾمـي عمقصكمحؿد سمـ احلًلم اعم،  يعرف سمؽـقتف ـْ أؾمامء م 

 هـ-;4: اعمتقرم ؾمـي حمؿد سمـ أمحد اًمذهٌل ًمؾحوومظ، اعمؼتـك ذم هد اًمؽـك 

وهل يمتى اهتؿً سمذيمر َمـ ُيـًى إًمقف  : افتلفقف حسب األكساب -6        

 دومع ، وسمؿعرومي كًٌف احلؼقؼل شمُ  ، ومٌعضفؿ ُيـًى إمم همػم أسمقفؽمضمؿ ًمف اعم

 :ي قمغم ذًمؽ مثؾأ وِمـ،  ؿُمٌفي شمشوسمف إؾمامء

اح ريض اهلل قمـفا: مثؾ اًمصحويب أيب قمٌقدة  إمم ضمده ُكًىَمـ  ( أ =  سمـ اجلرا

 ومننا اؾمؿف قمومر سمـ قمٌداهلل سمـ اجلراح-

فِ   ( ب = ومننا اؾمؿف إؾمامقمقؾ سمـ  : مثؾ إؾمامقمقؾ سمـ قُمؾقاي َمـ ُكًى إمم أم 

ؿ إؾمدي-اإسمراهقؿ  ًَ  سمـ ِمؼ
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ومننا اؾمؿف أمحد سمـ =  ؾ اسمـ شمقؿقي: مث َمـ ُكًى إمم أم  أطمِد أضمداده  ( ت

 قمٌداًمًالم-قمٌداحلؾقؿ سمـ 

ـْ   : أؿمفر اعمصـػوت اًمتل شمرمجً ًمؾرضمول ًمؾتعريػ سملكًوهبؿ وِم

 ٕ (هـ892ت )ًمًؿعوين يب ؾمعقد قمٌداًمؽريؿ سمـ حمؿد ايمتوب إكًوب- 

  هـ-970يمتوب اًمؾٌوب ذم هتذيى إكًوب ٓسمـ إصمػم اعمتقرم ؾمـي 

: وهل يمتى شمذيمر أًمؼوب اًمرواة اًمتل  ب األفؼابافتلفقف حس -7        

ومـ ـ اًمؾٌس سمؿعرومي آؾمؿ احلؼقؼل ًمصوطمى اًمؾؼى، = ًمقممَ  يذيمرون هبو

أؿمفر اًمؽتى ذم هذا اعمجول يمتوب )كزهي إًمٌوب ذم إًمؼوب( ًمؾحوومظ اسمـ 

 : ومؿـ أمثؾي ذًمؽهـ، 82;طمجر اًمعًؼالين اعمتقرم ؾمـي 

ى سمف هق  : سموب اًمؼريي ( أ  -ن سمـ ؾمعقد سمـ صوًمحقمثامًمؼى ًُمؼ 

 سمـ احمؿد إؾمامقمقؾ  يب: هق ًمؼى ٕ ,سمضؿ أوًمف وومتح صموكقف  , لحِ ؾَ ؿُ ـاًم( ب

   -حؾَ ؿُ ـًمروايتف اًم =ىمقؾ ًمف ذًمؽ ، حمؿد اًمصػور اًمـحقي

ـ أهؾ سمخورى اؾمؿف حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمتٌي ث مِ حد  ـمُ  : ًمؼُى  اًمؽتٌوينت( 

 ؾ-اًمػض ليبسم ، يؽـاك سمـ اعمقـمل إؾمديا

 : ًمؼى احلوومظ ؾمؾقامن سمـ مفران- قمؿشث( إ

 -مطر سمـ قمٌداًمرمحـ اًمعٌدي: ًمؼى احلوومظ  ( إقمـؼـضم
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 فوحدة افسادشةا

 فتعريف بلصحاب األمفات افتسعة وـتبفما

احلديٌ ذم هذه اًمقطمدة ؾمـتـوول سمؿشقئي اهلل شمعومم أؿمفر أئؿي 

، وأمحد  ، اعممًمػقن ٕمفوت احلديٌ اًمتًع )موًمؽ سمـ أكس اًمـٌقي اًمنميػ

،  ، واًمؽممذي ، وأسمقداوود ، ومًؾؿ ، واًمٌخوري ، واًمدارمل سمـ طمـٌؾا

،  ، واسمـ موضمف( اًمتل شمعد اعمصودر اًمرئقًي ًمؾًـي اًمـٌقيي اعمطفرة واًمـًوئل

 طمًى اًمتًؾًؾ اًمتورُيل-إن ؿموء اهلل وؾملرشمٌفؿ 

 ؿة اإلمام مافك بن أكسـترج -1

، اعمدين، إموم  هق موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ إصٌحل : اؾمؿف ويمـقتف

 ؽـك سمليب قمٌداهلل- ، يُ  دار اهلجرة

،  سموعمديـي اعمـقرةهـ( 7>)وًمد ؾمـي صمالث وشمًعلم  : وٓدشمف وكشلشمف

ذم اًمًـي اًمتل شمقذم ومقفو ظمودم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أكس سمـ 

، سمدأ سمطؾى اًمعؾؿ  هل قموًمقي سمـً ذيؽ إزديي ف، وأم   اهلل قمـف ريض موًمؽ

ؾ ًمؾػتقو وضمؾس ، وشملها  طؾى اًمعؾؿ وهق اسمـ سمضع قمنمة ؾمـيوم،  صغػًما

 (7)ًمإلومودة وًمف إطمدى وقمنمون ؾمـي-

                                                 

 (->4.;) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)
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قمـ مشوهػم قمؾامء سمـ أكس رمحف اهلل أظمذ اإلموم موًمؽ  : أؿمفر ؿمققظمف

، وقمٌداهلل سمـ  وؾمعقد اعمؼؼمي،  اًمزهريحمؿد سمـ ؿمفوب :  ، ومؿـفؿ قمٍمه

ً   ديـور  (7)، ورسمقعي اًمرأي وهمػمهؿ- ختقوين، وأيقب اًم

:  شمتؾؿذ قمغم اإلموم موًمؽ قمدد مـ مشوهػم اًمعؾامء مثؾ : أؿمفر شمالمقذه

،  يؾقا ، واسمـ قمُ  ، واسمـ أيب اًمزكود ، وقمٌداهلل سمـ اعمٌورك ققـيسمـ قمُ اؾمػقون 

اًمؼطون سمـ ؾمعقد ، وحيقك  ، واًمقًمقد سمـ مًؾؿ وقمٌداًمرمحـ سمـ مفدي

 (2)وهمػمهؿ-

ًمؾعؾامء ذم ؾمٌى شمًؿقي يمتوب اإلموم موًمؽ  إنا  : افتعريف بؿوضل مافك

 :  امولمسموعمقـمل رأيسمـ أكس ا

ه ًمؾـوس- ل سمف احلديٌ اًمنميػـما ف وَ ٕكا  ,7  = سمؿعـك ينا

:  واومؼقه- ىمول اإلموم موًمؽ: = أي  اـمله قمؾقف قمؾامء اعمديـيف وَ ٕكا  ,2

 ًُ ـ ومؼفوء اعمديـي يمؾفؿ واـملين  هذا قمغم ؾمٌعلم ومؼقفو مِ يمتويب )قمرو

 (7)اعمقـمل(- فُ قتُ = ومًؿا  قمؾقف

ً  ـرمحف اهلل مجع مو قمـاإلموم موًمؽ مل يؼصد سمف اإلموم  ومقـمل ـي ده مـ اًم

،  ، وإكام أراد مجع سمعض اعمًوئؾ اًمتل يعؿؾ هبو أهؾ اعمديـي اعمـقرة اًمـٌقيي

                                                 

 (-80,>4.;) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)

 -(82.;) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء2)

 (-:)( شمـقير احلقاًمؽ 7)
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وهل  ,حقك سمـ حيقك إكدًمز ـوايي يًمذًمؽ كجد قمدد أطموديٌ اعمقـمل مـ ر

 ومؼط- (طمديًثو 87;)صمامكامئي وصمالصمي ومخًلم سمؾغً  ,أؿمفر روايوشمف 

اإلموم موًمؽ رمحف  = ٕنا  وًمؼد شمؽؾؿ اًمعؾامء ذم صحي أطموديٌ اعمقـمل

، سمؾ ذيمر ومقف أطموديٌ  اهلل مل يؼتٍم ذم اعمقـمل قمغم إطموديٌ اعمرومققمي ومؼط

مو ذم اعمقـمل  نا : )واحلؼ أ ل اًمشقخ أمحد ؿمويمر، ومؼو مؼطققمي ومرؾمؾي ومقىمقومي

مـ إطموديٌ اعمقصقًمي اعمرومققمي إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

، سمؾ هل ذم اًمصحي يملطموديٌ اًمصحقحلم( وسموًمـًٌي  يمؾفو حوٌح ِص 

و ذم ًمألطموديٌ همػم اعمقصقًمي ومؼد اكؼمى هلو احلوومظ اسمـ قمٌداًمؼم ومقصؾفو مجقعً 

ظمال أرسمعي أطموديٌ وصؾفو احلوومظ اسمـ اًمصالح ذم يمتوب يمتوسمف اًمتؿفقد، 

 -أؾمامه )وصؾ سمالهموت موًمؽ( مًتؼؾ

تؾػقن ذم مؽوكي مقـمل اإلموم اًمـوس خُم :  مؽوكي مقـمل اإلموم موًمؽ

 : موًمؽ قمغم صمالصمي مذاهى هل

: )مو  ىمول اإلموم اًمشوومعل:  : افؼائؾون بتؼديؿه ظذ افصحقحغ أول

وىمد ذيمر اًمعؾامء  (7)ـ يمتوب موًمؽ( أصح مِ قمغم وضمف إرض سمعد يمتوب اهلل

 اًمشوومعل رمحف اهلل ىموهلو  = ٕنا  مؼقًمي اإلموم اًمشوومعل ذم اعمقـمل مرضمقطمي أنا 

  

                                                 

 (-9:.7( يمتوب اًمتؿفقد )7)
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  (7)ىمٌؾ وضمقد اًمصحقحلم يمام كص قمغم ذًمؽ اسمـ اًمصالح-

ىمول اًمشقخ وزم اهلل :  : افؼائؾون بؿساواة ادوضل فؾصحقحغ ثاكقا

ؼوت يمتى احلديٌ: )وموًمطٌؼي إومم مـحٍمة اًمدهؾقي أصمـوء يمالمف قمغم ـمٌ

 (2)سموٓؾمتؼراء ذم صمالصمي يمتى= اعمقـمل وصحقح اًمٌخوري وصحقح مًؾؿ(-

ىمول اًمشقخ حمؿد  : : افؼائؾون بلن مرتبة ادوضل بعد افصحقحغ ثافثا

وهق  (7)سمـ ضمعػر اًمؽتوين )واعمقـمل ذم اًمرشمٌي سمعد مًؾؿ قمغم مو هق إصح(

اإلموم موًمؽ قمؾقف رمحي اهلل أورد ومقف أطموديٌ  نا ٕ = ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ

= ممو ضمعؾ اًمديمتقر مصطػك  مرؾمؾي وومقف مـ اعمـؼطعوت واًمٌالهموت

ـ يؼؾده قمغم مو يمتوب موًمؽ صحقح قمـده وقمـد مَ  : )إنا  اًمًٌوقمل يؼقل

وىمد قمرومً قمدم  ، اىمتضوه كظره مـ آطمتجوج سموعمرؾمؾ واعمـؼطع وهمػمهو

يموكً  ، ومال ضمرم إنْ  اعمـؼطع ومو قمدا اعمتصؾسموعمرؾمؾ و اقمتداد اعمحدصملم

 (4)مرشمٌي اعمقـمل قمـدهؿ دون مرشمٌي اًمصحقحلم(-

، وأيمثر  مل يؽثر اإلموم موًمؽ مـ شملًمقػ اًمؽتى : اإلموم موًمؽ ممًمػوت

، طمتك يمتى  ، ومـجده ُيؼرأ قمؾقف اعمقـمل ـمقال أرسمعلم ؾمـي مـ صـع اًمرضمول

                                                 

 -(74( قمؾقم احلديٌ )7)

 (-7;7.2( طمجي اهلل اًمٌوًمغي )2)

 (-77)( اًمرؾموًمي اعمًتطرومي 7)

 (-422( اًمًـي ومؽوكتفو ذم اًمتنميع اإلؾمالمل )4)
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: سمؾغ  ه إمم سمؾداّنؿ- ىمول اًمذهٌل، وأظمذه قمـف شمالمقذ اهلل ًمف اًمؼٌقل واًمشفرة

 (7)( شمؾؿقذ-7400قمدد شمالمقذ اإلموم موًمؽ طمقازم )

شمقذم اإلموم موًمؽ رمحف اهلل ًمعنم مضً مـ رسمقع إول ؾمـي  : ووموشمف

، ودومـ  يقم ووموشمف شمًع وصمامكقن ؾمـي هُ ؿرُ وقمُ هـ( >:7) شمًع وؾمٌعلم وموئي

 ًمصالة واًمًالم-، قمغم ؾمويمـفو أومضؾ ا سمٌؼقع اًمغرىمد سموعمديـي اعمـقرة

 بن حـبلاؿة اإلمام أمحد ـترج -2

هق أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقٌوين  : اؾمؿف ويمـقتف

 ؽـك سمليب قمٌداهلل- ، يُ  اعمروزي اًمٌغدادي

 وًمد سمٌغداد ذم رسمقع إول ؾمـي أرسمع وؾمتلم وموئي : وٓدشمف وكشلشمف

 هـ(>:7) وموئي، وـمؾى احلديٌ ؾمـي شمًع وؾمٌعلم  وكشل هبو هـ(794)

،  ، واًمشوم ، واًمقؿـ ، واحلجوز ، واًمٌٍمة ومدظمؾ اًمؽقومي = وـموف اًمٌالد

 (2) ؾمـي-لم، ومل يتزوج اإلموم أمحد إٓ سمعد سمؾقهمف أرسمع واجلزيرة ذم ـمؾى اًمعؾؿ

مـ يمثػم مـ ؿمققخ  أمحد اسمـ طمـٌؾؾمؿع اإلموم  : أؿمفر ؿمققظمف

ـ قمؾقي، وهبز سمـ وقمقؾ سمـ، وإؾمؿ : إسمراهقؿ سمـ ؾمعد ، ومؿـ أؿمفرهؿ قمٍمه

 ؾ وظمالئؼ-ض، وسمنم سمـ اعمػ أؾمد

                                                 

 (-82.;( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )7)

 -(>;7احلػوظ ) ـمٌؼوت( و8;77.7) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء2)
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قمـ قمٌداًمرزاق اًمصـعوين- ىمول  أمحد اسمـ طمـٌؾوًمؼد أظمذ اإلموم 

مـ قمـد قمٌداًمرزاق رأيً سمف  أمحد اسمـ طمـٌؾ: عمو ىمدم  (7)لىمِ ورَ أمحد اًمدا 

َ حقسمً ؿُم  ٌ ومقام ):  ومؽؾؿتف ومؼول ُى عَ قمؾقف اًمـاَصُى واًمتا  و سمؿؽي وىمد شمٌلما َهلم 

 (2)-(ـ قمٌداًمرزاقو مِ اؾمتػدك

 شمتؾؿذ قمغم اإلموم أمحد قمدد مـ مشوهػم قمؾامء احلديٌ : أؿمفر شمالمقذه

 ، وإسمراهقؿ احلريب وآظمرون-  ، وأسمقداوود ، ومًؾؿ : اًمٌخوري ومؿـفؿ

= جلؿع  ًمؼد أًمػ اإلموم أمحد مًـده : أمحداإلمام د سـ  افتعريف بؿ  

ف اًمذيـ روى قمـفؿ ذم ، ومعدة ؿمققظم ػـقي اًمنميـمو قمـده مـ احلديٌ اًمـٌ

،  ، ويمون ٓ يؽتى احلديٌ إٓ سمعد اًمعؿؾ سمف اعمًـد موئتون وصمامكقن وكقػ

ًُ ):  : ىمول زم أمحد ىمول اعمروزي  ، طمتك مرا  سمف مو يمتًٌ طمديثو إٓ وىمد قمؿؾ

،  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اطمتجؿ وأقمطك أسمو ـمقٌي ديـورا يب أنا 

وم ديـورا طملم ا ًُ جَ طمتَ وملقمطقً احلَجا  (7) -(ؿ

سمؿًوكقد  أ، ومٌد ، ومرشمٌف طمًى ؾموسمؼي اإلؾمالم أمو قمـ شمرشمقى اعمًـد

، صمؿ مًـد  ، صمؿ سمؼقي اًمعنمة اعمٌنميـ وأوٓدهؿ ومقاًمقفؿ اخلؾػوء اًمراؿمديـ

                                                 

هـ- اًمتوريخ اًمؽٌػم 249شمقذم ؾمـي مـ شمالمقذ اإلموم أمحد ، ،  ل اًمٌغداديىمِ ورَ ( أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمدا 7)

(2.9 -) 

 (-77.278) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء2)

 (-77.274,278) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)
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 ، صمؿ اعمؽثريـ مـ روايي اًمًـي اعمطفرة ، صمؿ مًـد سمـل هوؿمؿ أهؾ اًمٌقً اًمـٌقي

 اًمخوموًمشومقلم----، وموعمدكقلم ، وعمؽقلم ومٌدأ سم= ، صمؿ رشمى اًمٌوىمل طمًى اًمٌؾدان 

ده ؾمٌعامئي ًـَ ، ومجؾي قمدد اًمصحوسمي اًمذيـ روى قمـفؿ اإلموم أمحد ذم مُ 

  ( صحوسمقي-9:، يمام روى قمـ ؾمً وؾمٌعلم  ) ( صحويب00:)

 ًمإلموم أمحد قمدد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي، مـ أؿمفرهو: : ممًمػوشمف

 يمتوب اًمقرع- ,7                قمؾؾ احلديٌ- ,2          يمتوب اًمزهد- ,7

 -أمحد اسمـ طمـٌؾمًـد  ,8                                   ومضوئؾ اًمصحوسمي- ,4

يمون أيب يؼرأ يمؾ ):  ىمول قمٌداهلل سمـ أمحد  : قمٌودة اإلموم أمحد وورقمف

ًٌُعو  (2)-(صكم ويدقمق، صمؿ يؼقم يُ  ويمون يـوم كقمي ظمػقػي سمعد اًمعشوء (7)يقم ؾُم

:  ، ظمـؼتف اًمعؼمة- ويمون يؼقل أسمققمٌداهلل إذا ذيمر اعمقت : يمون ىمول اعمروزيو

 (7) -(اخلقف يؿـعـل أيمؾ اًمطعوم واًمنماب)

رمحف اهلل شمعومم سمٌغداد يقم اجلؿعي  أمحد اسمـ طمـٌؾشمقذم اإلموم  : ووموشمف

 ٓصمـتل قمنمة ظمؾً مـ رسمقع إول ؾمـي إطمدى وأرسمعلم وموئتلم

 (4)-هـ(247)

                                                 

ًٌُعو مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، سمحقٌ ُيتؿ اًمؼرآن يمؾ ؾمٌعي أيوم7)  -( يؼصد ؾُم

 (-77.277) اًمـٌالء( ؾمػم أقمالم 2)

 (-77.278) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)

 (-7>7احلػوظ ) ( ـمٌؼوت4)
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 ؿة اإلمام افدارميـترج -3

هق قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اًمػضؾ اًمتؿقؿل  : ف ويمـقتفاؾمؿ

 ؽـك سمليب حمؿد- ، يُ  اًمدارمل اًمًؿرىمـدي

ورطمؾ  هـ(7;7) وكلم وموئيـوًمد ؾمـي إطمدى وصمؿ : وٓدشمف وكشلشمف

  (7) ، ومٍم- ، واًمعراق ، واًمشوم ، وظمراؾمون ذم ـمؾى اًمعؾؿ إمم احلرملم

 = ؿمققخ قمٍمه ؾمؿع اإلموم اًمدارمل مـ يمثػم مـ : أؿمفر ؿمققظمف

، وؾمعقد سمـ قمومر  ، ويزيد سمـ هورون : اًمـي سمـ ؿمؿقؾ ومؿـ أؿمفرهؿ

، ووهى سمـ  ، وزيد سمـ حيقك سمـ قمٌقد اًمدمشؼل ، وضمعػر سمـ قمقن اًمضٌعل

 ضمرير-

=  مـ مشوهػم قمؾامء احلديٌ قمددٌ  شمتؾؿذ قمغم اًمدارمل   : أؿمفر شمالمقذه

، وقمٌداهلل  واًمـًوئل،  ، واًمؽممذي ، وأسمقداوود ، ومًؾؿ : اًمٌخوري ومؿـفؿ

 ، وآظمرون- سمـ طمـٌؾاسمـ أمحد 

 : أؿمفرهو ـْ ، مِ  أًمػ اًمدارمل قمددا مـ اعممًمػوت اًمـوومعي : ممًمػوشمف

 يمتوب اجلومع- ,7          يمتوب اًمتػًػم- ,2          ؾمــ اًمدارمل- ,7

أًمػ اًمدارمل ؾمــف واؿمتفر يمتوسمف قمـد  : افتعريف بسـن افدارمي

: )اؿمتفر شمًؿقتف سموعمًـد يمام  اًمعراىملحلوومظ ا، ىمول  اًمًؾػ سموؾمؿ اعمًـد

                                                 

 (-2.878شمذيمرة احلػوظ )( 7)
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ومقف اعمرؾمؾ  ، إٓ أنا  = ًمؽقن أطموديثف مًـدة ؾمؿك اًمٌخوري يمتوسمف سموعمًـد

 (7)واعمعضؾ واعمـؼطع واعمؼطقع يمثػًما(-

ـ أطموديٌ ومفل أصح مِ ، ومـ طمقٌ صحي أطموديٌ ؾمــ اًمدارمل 

، سمؾ  اًمرشمٌي: )ًمقس يمتوب اًمدارمل دون اًمًــ ذم  اسمـ موضمف- ىمول اسمـ طمجر

 (2)= ومنكف أمثؾ مـف سمؽثػم(- ًمق وؿ إمم اخلؿًي ًمؽون أمثؾ مـ اسمـ موضمف

 ؾمـي مخس ومخًلم وموئتلمقذم اًمدارمل رمحف اهلل شمعومم شمُ  : ووموشمف

يقم اًمؽمويي سمعد اًمعٍم، ودومـ يقم قمرومي يقم اجلؿعي، وهق اسمـ  هـ(288)

 مخس وؾمٌعلم ؾمـي-

،  حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري و قمـد: يمـا  ىمول إؾمحوق سمـ أمحد سمـ ظمؾػ

، ومـؽس رأؾمف صمؿ رومع  ومقرد قمؾقف يمتوب ومقف كعل قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ

 : ، صمؿ أكشل يؼقل ، وضمعؾ شمًقؾ دمققمف قمغم ظمديف واؾمؽمضمع

ٌاـِي يُمؾ ِفـؿ  طمِ ٌَؼ شُمػَجُع سموَٕ شمَ  إنْ 

ــــــــــــر   ؿ   ف ــــــــــــدى ظ 

 

ــَؽ ٓ أسَمــو ًَمــَؽ أوْمَجــعُ  ًِ  (7)ووَمـَــوُء َكْػ

 افبخاري ؿة اإلمامـرجت -4 

 (7)هق حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اجلعػل : اؾمؿف ويمـقتف

 ؽـك سمليب قمٌداهلل-، يُ  اًمٌخوري

                                                 

 (-7.7:4شمدريى اًمراوي )( 7)

 (-7.7:4شمدريى اًمراوي )( 2)

 (->22,;72.22) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)
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وًمد اإلموم اًمٌخوري يقم اجلؿعي سمعد اًمصالة  : وٓدشمف وكشلشمف

هـ( 4>7)ًمثالث قمنمة ًمقؾي ظمؾً مـ ؿمقال ؾمـي أرسمع وشمًعلم وموئي 

 (3)ذم اًمُؽتاوب وقمؿره قمنم ؾمـلم-وسمدأ طمػظ احلديٌ وهق  (2)سمؿديـي سمخورى،

،  شمتؾؿذ اإلموم اًمٌخوري قمغم يمثػم مـ ؿمققخ قمٍمه :(4)أؿمفر ؿمققظمف

 : وؾمليمتػل سمذيمر أؿمفر ؿمققظمف طمًى سمؾدان اًمشققخ ومؿـفؿ

 * سمٌخورى اًمشقخ قمٌداهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌداهلل سمـ ضمعػر سمـ اًمقامن اجلعػل-

 ف-* سمٌؾخ اًمشقخ مؽٌـ سمـ إسمراهقؿ، وهق مـ قمقازم ؿمققظم

 * سمؿرو اًمشقخ قمٌدان سمـ قمثامن واًمشقخ قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿمؼقؼ-

 * سمـقًوسمقر اًمشقخ حيقك سمـ حيقك-

 * سموًمري إسمراهقؿ سمـ مقؾمك-

 * سمٌغداد اًمشقخ حمؿد سمـ قمقًك اسمـ اًمطٌوع واًمشقخ هيٍ سمـ اًمـعامن-

 * سموًمٌٍمة اًمشقخ أيب قموصؿ اًمـٌقؾ واًمشقخ قمٌداًمرمحـ سمـ محود اًمشعقثل-

 ًمشقخ قمٌقداهلل سمـ مقؾمك واًمشقخ ظموًمد سمـ خمؾد-* سموًمؽقومي ا

                                                                                                                   

ه اعمغػمة أؾمؾؿ قمغم يد اًمقامن = ٕنا  اًمٌخوري ضُمْعِػل سموًمقٓء( 7)  ، وٓء ، ومـًى إًمقف كًـٌيَ  اجلعػل ضمدا

 (-::4ـ أؾمؾؿ قمغم يده ؿمخص يمون وٓؤه ًمف- هدي اًمًوري )مَ  ـ يرى أنا قمؿال سمؿذهى مَ 

يمـؿ، وهـل اًمقـقم شموسمعـي جلؿفقريـي 700سمخورى مـ سمؾدان مو وراء اًمـفر، شمٌعد قمـ ؾمـؿرىمـد طمـقازم ( 2)

 أوزسمؽًتون-

 (-7>72.7ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

 (-4>72.7ـٌالء )ؾمػم أقمالم اًم( 4)
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 -ك* سمؿؽي اًمشقخ أيب قمٌداًمرمحـ اعمؼرئ واًمشقخ ظمالد سمـ حيق

 * سموعمديـي اًمشقخ قمٌداًمعزيز إويز واًمشقخ أيقب سمـ ؾمؾقامن سمـ سمالل-

 * سمؿٍم اًمشقخ ؾمعقد سمـ أيب مريؿ واًمشقخ أمحد سمـ اؿمؽوب- 

 كم سمـ قمقوش- * سموًمشوم اًمشقخ آدم سمـ أيب إيوس واًمشقخ قم

،  ًمؼد شمتؾؿذ قمغم اإلموم اًمٌخوري يمثػم مـ اًمرضمول : أؿمفر شمالمقذه

: مًؾؿ صوطمى  وؾمليمتػل سمذيمر مـ أؿمتفر مـفؿ سمعؾؿ احلديٌ ومؿـفؿ

، وإسمراهقؿ سمـ إؾمحوق  ، وأسمقطموشمؿ اًمرازي ، وأسمققمقًك اًمؽممذي اًمصحقح

،  أيب قموصؿسمـ قمؿرو سمـ ا، وأسمقسمؽر أمحد  قوـسمـ أيب اًمدكاقسمؽر ـ، وأسم احلريب

وإسمراهقؿ ، ، وحمؿد سمـ قمٌداهلل احليمل )مطلم(  وصوًمح سمـ حمؿد ضمزرة

 ,راوي اًمصحقح  ,ري ـ، وحمؿد سمـ يقؾمػ اًمػرسم سمـ معؼؾ اًمـًػل

 وأسمقسمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي-

يمون ؾمٌى شملًمقػف ىمصي حُيدصمـو قمـفو  : افتعريف بصحقح افبخاري

: ًمق  ومؼول سمعض أصحوسمـو (7)يقيَ اهُ : )يمـً قمـد إؾمحوق سمـ رَ  اًمٌخوري ىموئاًل 

مجعتؿ يمتوسمو خمتٍما ًمًــ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ، ومقىمع ذًمؽ ذم 

أمو قمـ مدة شملًمقػ هذا اًمؽتوب  (2)، وملظمذت ذم مجع هذا اًمؽتوب( ىمؾٌل

                                                 

راهقيي : ًمؼى ًمقاًمده = ٕكف وًمد ذم ـمريؼ مؽي ، وراه سموًمػورؾمـقي شمعــل اًمطريـؼ ، وويـف سمؿعــك ( 7)

 -وضمد

 (-72.407ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 2)
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ًُ : )صـا  ومقؼقل ومقام سمقـل  جيً ، وضمعؾتف طُم  اًمصحقح ذم ؾمً قمنمة ؾمـي ػ

ه سموجلومع اًمصحقح اعمًـد اعمختٍم مـ طمديٌ وًمؼد أؾمام (7)وسملم اهلل شمعومم(

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ وؾمــف وأيومف- وقمدد أطموديثف سموعمؽرر 

  (2) [ طمديثو-2:97، أمو مـ همػم اعمؽرر ومٌؾغً إطموديٌ ] [طمديثو 2;0>]

: )مو ووعً ذم  : ىمول زم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري ىمول اًمػرسمري

 (7)اهمتًؾً ىمٌؾ ذًمؽ وصؾقً ريمعتلم(- يمتوب اًمصحقح طمديثو إٓ

ؿف اجلومعي سملم ىمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف ـوًمؼد يمتى شمراضم

  (4)، ويمون يصكم ًمؽؾ شمرمجي ريمعتلم- وؾمؾؿ ومـؼمه

سمـ ا: عمو أًمػ اًمٌخوري يمتوب اًمصحقح قمروف قمغم أمحد  قكمؼَ ىمول اًمعُ 

وؿمفدوا ًمف طمـٌؾ وحيقك سمـ معلم وقمكم سمـ اعمديـل وهمػمهؿ وموؾمتحًـقه 

: واًمؼقل ومقفو ىمقل اًمٌخوري  قكمؼَ سموًمصحي إٓ ذم أرسمعي أطموديٌ- ىمول اًمعُ 

 (8)وهل صحقحي-

 ، مـ أؿمفرهو: أًمػ اإلموم اًمٌخوري قمدًدا مـ اعممًمػوت اًمـوومعي : ممًمػوشمف

                                                 

 (-72.408ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

 (-::4( و)4:0هدي اًمًوري )( 2)

 (->.2شموريخ سمغداد )( 7)

 -(72.404ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 4)

 (-:.7) ( هدي اًمًوري8)
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 اًمعٌود-أومعول ظمؾؼ  ,2                    صحقح اًمٌخوري-  ,7

 خ اًمصغػم-اًمتوري ,4      ضمزء اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم- ,7

وًمؼد حتدث قمـ هذا  -اًمتوريخ اًمؽٌػم ,9     اًمتوريخ إوؾمط-          ,8

ػً يمتوب اًمتوريخ إذ ذاك قمـد ىمؼم رؾمقل اهلل صغم : )صـا  اًمؽتوب ىموئال

 (7)-اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذم اًمؾقوزم اعمؼؿرة(

ختؿ ذم رمضون ـيمون اإلموم اًمٌخوري ي :قمٌودة اإلموم اًمٌخوري وورقمف

 (2)ور يمؾ يقم ظمتؿي، ويؼقم سمعد اًمؽماويح يمؾ صمالث ًمقول سمختؿي-ذم اًمـف

صكم ذات ًمقؾي ومؾًعف : يمون حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ يُ  ىمول سمؽر سمـ مـػم

 (7) -(اكظروا أيش آذاين):  ، ومؾام ىمه اًمصالة ىمول اًمزكٌقر ؾمٌع قمنمة مرة

ىمول قمٌداًمؼدوس سمـ قمٌداجلٌور اًمًؿرىمـدي: ضموء حمؿد سمـ  : ووموشمف

ويمون ًمف هِبو  ,ىمريي قمغم ومرؾمخلم مـ ؾمؿرىمـد  ,ظمرشمـؽ إؾمامقمقؾ إمم 

ـ صالة اًمؾقؾ )اًمؾفؿ إكف أىمرسموء، ومـزل قمـدهؿ ومًؿعتف ًمقؾي يدقمق وىمد ومرغ مِ 

اًمشفر طمتك موت  ىمٌضـل إًمقؽ( ومام شمؿا وىمد ووىمً قمكما إرُض سمام رطمًٌ وم

 (4) وىمؼمه سمخرشمـؽ-

                                                 

 (-72.400ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

 (->72.47ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 2)

 (-72.447ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

 (-72.499ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 4)
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اًمعشوء، شمقذم اإلموم اًمٌخوري ًمقؾي اًمًًٌ، ًمقؾي اًمػطر قمـد صالة 

 هـ(289) ودومـ يقم اًمػطر سمعد صالة اًمظفر، ؾمـي ؾمً ومخًلم وموئتلم

  (7)وقموش اصمـتلم وؾمتلم ؾمـي إٓ صمالصمي قمنم يقمو-

 ؿة اإلمام مسؾمـترج -5

 (2)هق مًؾؿ سمـ احلجوج سمـ مًؾؿ سمـ ورد اًمؼشػمي : اؾمؿف ويمـقتف

 ك سمليب احلًلم-ؽـا ، يُ  اًمـقًوسمقري

مًؾؿ ؾمـي ؾمً وموئتلم سمـقًوسمقر، وًمد اإلموم  : وٓدشمف وكشلشمف

 لم= ٕكف قموش مخًو ومخً ( وإول أرضمح202: ) ( وىمقؾ204: ) وىمقؾ

، وىمد ارحتؾ ذم ـمؾى  هـ;27يمون أول ؾمامقمف ًمؾحديٌ اًمنميػ ؾمـي  ؾمـي-

 (3)ومٍم-، واًمشوم ، واًمعراق  ، احلديٌ إمم احلجوز

ـ ، مِ  ـ ؿمققخ قمٍمهمِ  مجؾي قمـ مًؾؿٌ  شمؾؼك : أؿمفر ؿمققظمف

 : رهؿأؿمف

 ف-قيَ اهُ * سمخراؾمون اًمشقخ إؾمحوق سمـ رَ 

 واًمشقخ قمٌداهلل سمـ مًؾؿي- أمحد اسمـ طمـٌؾ* سموًمعراق اًمشقخ 

                                                 

 (-;72.49( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )2.74شموريخ سمغداد )( 7)

اكظـر يمتـوب ؾؿ قمـريب إصـؾ واًمـًـى- ىمٌقؾي قمرسمقي أصقؾي= ًمذا وموإلموم مً :ىمٌقؾي سمـل ىمشػم (2)

 (->;.2)ًمإلموم اًمـقوي هتذيى إؾمامء واًمؾغوت 

 (-0;4.2( وومقوت إقمقون )2.780( وشمذيمرة احلػوظ )77.700شموريخ سمغداد )( 7)
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 * سموًمؽقومي اًمشقخ أمحد سمـ يقكس-

 * سموًمري اًمشقخ حمؿد سمـ مفران-

 * سموحلجوز اًمشقخ ؾمعقد سمـ مـصقر-

 * سمؿٍم اًمشقخ قمؿرو سمـ ؾمقاد وطمرمؾي سمـ حيقك-

،  مـ اًمرضمول يمثػمٌ   اإلموم مًؾؿٍ : ًمؼد شمتؾؿذ قمغم أؿمفر شمالمقذه

، وحيقك سمـ  : اًمؽممذي وؾمليمتػل سمذيمر مـ أؿمتفر مـفؿ سمعؾؿ احلديٌ ومؿـفؿ

، ، وحمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي  سمـ حمؿد سمـ ؾمػقونا، وإسمراهقؿ  صوقمد

 ومؽل سمـ قمٌدان وهمػمهؿ-

ًمؼد أمه اإلموم مًؾؿ مخس قمنمة ؾمـي  : افتعريف بصحقح مسؾم

: )ًمق  = ًمذًمؽ يمون معتزا سمؽتوسمف ويؼقل ومقف وسمف اًمصحقحذم هتذيى وشمـؼقح يمت

 (7)، ومؿدارهؿ قمغم هذا اعمًـد( أن أهؾ احلديٌ يؽتٌقن موئتل ؾمـي احلديٌ

، ومو أؾمؼطً مـف ؿمقئو  : )مو ووعً ؿمقئو ذم يمتويب هذا إٓ سمحجي ويؼقل

، إكام ووعً مو  إٓ سمحجي، وًمقس يمؾ رء قمـدي صحقح ووعتف هفـو

 (7)[ طمديثو-4000وقمدد أطموديثف مـ همػم اعمؽرر ] (2)أمجعقا قمؾقف(

                                                 

 (-77.702شموريخ سمغداد )( 7)

 (-7.79( ذح اًمـقوي قمغم صحقح مًؾؿ )2)

 (-7.704شمدريى اًمراوي )( 7)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 
212 

 : ؿـ أؿمفرهووم = مـ اعممًمػوت اًمـوومعي ًمإلموم مًؾؿ قمددٌ : (7)ممفػاته

 إؾمامء واًمؽـك- ,2                                  صحقح مًؾؿ- ,7

 يمتوب اًمعؾؾ- ,4                                     يمتوب اًمتؿققز- ,7

 يمتوب إومراد- ,9                                يمتوب اًمقطمدان- ,8

 -أمحد اسمـ طمـٌؾيمتوب ؾممآشمف  ,;                         يمتوب إىمران- ,:

 يمتوب آكتػوع- ,70    يمتوب طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى- ,>

 يمتوب مشويخ اًمثقري- ,72                      يمتوب مشويخ موًمؽ- ,77

 يمتوب أوٓد اًمصحوسمي- ,74                       يمتوب مشويخ ؿمعٌي- ,77

 يمتوب أومراد اًمشومقلم- ,79                         يمتوب اعمخيملم- ,78

 يمتوب أوهوم اعمحدصملم- ,;7                              يمتوب اًمطٌؼوت- ,:7

 يمتوب مـ ًمقس ًمف إٓ راو واطمد- ,>7

 ثالصمي اًمؽتى إومم-معظؿ هذه اعممًمػوت ومؼدت، سموؾمتثـوء اًم إٓ أنا 

إطمدى ىمرى  شمقذم اإلموم مًؾؿ ذم آظمر ؿمفر رضمى سمـٍم آسمود  : ووموشمف

، ومرمحف اهلل  ودومـ سمـقًوسمقرهـ( 297) ؾمـي إطمدى وؾمتلم وموئتلم كقًوسمقر 

 (2)-، وأؾمؽـف ضمـوت دمري مـ حتتفو إّنوررمحي إسمرار

                                                 

 (-0>2.8شمذيمرة احلػوظ )( 7)

 (-0>2.8شمذيمرة احلػوظ )( 2)



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 
213 

 ؿة اإلمام أيب داوودـترج -6

سمـ اإؿمعٌ سمـ ؿمداد سمـ قمؿرو ون سمـ ـهق ؾمؾقؿ : اؾمؿف ويمـقتف

 ؽـك سمليب داوود-، يُ  اًمًجًتوين (7)قمومر إزدي

هـ( 202)وًمد اإلموم أسمقداوود ؾمـي اصمـتلم وموئتلم  : وٓدشمف وكشلشمف

 ، صمؿ اكتؼؾ إمم اًمٌٍمة وؾمؽـ ومقفو-  ذم ؾمجًتون وهبو كشل

شمتؾؿذ اإلموم أسمقداوود قمغم يمثػم مـ ؿمققخ قمٍمه،  : (2)أؿمفر ؿمققظمف

 ، ومؿـفؿ: سمذيمر أؿمفر ؿمققظمف طمًى سمؾدان اًمشققخ وؾمليمتػل

 * سمؿؽي اًمشقخ ؾمؾقامن سمـ طمرب-

 * سموًمٌٍمة اًمشقخ مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ واًمشقخ قمٌداهلل سمـ رضموء-

 * سموًمؽقومي اًمشقخ احلًـ سمـ اًمرسمقع اًمٌقراين-

اًمشقخ أسمقشمقسمي اًمرسمقع سمـ كوومع- ؾى* سمح  

عقى-* سمحران اًمشقخ أسمقضمعػر اًمـػقكم واًمشقخ أمحد سمـ أيب ؿم  

* سمحؿص اًمشقخ طمققة سمـ ذيح واًمشقخ يزيد سمـ قمٌدرسمف-  

 * سمدمشؼ اًمشقخ صػقان سمـ صوًمح واًمشقخ هشوم سمـ قمامر-

ف-قيَ اهُ * سمخراؾمون اًمشقخ إؾمحوق سمـ رَ   

                                                 

 ـًى إًمقفو يمثػم مـ اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ-، يُ  : ىمٌقؾي يؿـقي مشفقرة إزد( 7)

 (-77.204,208ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 2)
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-أمحد اسمـ طمـٌؾ* سمٌغداد اًمشقخ   

 * سمٌؾخ اًمشقخ ىمتقٌي سمـ ؾمعقد- 

 * سمؿٍم اًمشقخ أمحد سمـ صوًمح-

،  اإلموم أيب داوود يمثػم مـ اًمرضمول ًمؼد شمتؾؿذ قمغم : (7)أؿمفر شمالمقذه

،  : اًمؽممذي ومؿـفؿ= وؾمليمتػل سمذيمر مـ اؿمتفر مـفؿ سمعؾؿ احلديٌ 

،  ، وأسمقسمؽر أمحد سمـ حمؿد اخلالل ، وأسمقؾمعقد سمـ إقمرايب واًمـًوئل

نم ، وأسمقسمِ  ، وقمٌداًمرمحـ سمـ ظمالد اًمرامفرمزي وأسمقسمؽر سمـ أيب اًمدكقو

 ؾمحوق اإلؾمػرايقـل-، وأسمققمقاكي يعؼقب سمـ إ يبَٓ اًمدوْ 

 = قمدد مـ اعممًمػـوت اًمـوومعـياًمًجًتوين ًمإلموم أيب داوود  : ممًمػوشمف

 ـ أؿمفرهو:ؿِ وم

 اعمراؾمقؾ ,7رؾموًمتف ٕهؾ مؽي        ,2        ؾمــ أيب داوود ,7

 دٓئؾ اًمـٌقة- ,9                يمتوب اًمؼدر- ,8    اًمـوؾمخ واعمـًقخ- ,4

 اًمزهد- ,>            قارج-أظمٌور اخل ,;      ومضوئؾ إقمامل- ,:

 ، وسمعضفو مطٌققمي يموًمثالصمي إومم- وسمعض هذه اًمؽتى مػؼقدة         

،  [طمديثًو 00;4سمؾغً ؾمــ أيب داوود ] : افتعريف بسـن أيب داوود

، وًمؼد قمروف قمغم اإلموم أمحد  ـؼحفومؽٌ أسمقداوود أرسمعلم ؾمـي يؼرأ يمتوسمف ويُ 

                                                 

 (-77.208,209ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)
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ًُ رَ : قمَ  ل أسمقداوودىمو (7)سمـ طمـٌؾ وموؾمتجوده واؾمتحًـفا يمتويب قمغم اإلموم  و

يـٌغل ًمؾؿشتغؾ سموًمػؼف وهمػمه ):  ىمول اًمـقوي (2) أمحد وموؾمتجوده واؾمتحًـف

، مع  معظؿ أطموديثف حيتٍ هبو ومقف = ومننا  آقمتـوء سمًــ أيب داوود وسمؿعرومتف اًمتومي

  (7)-(، واقمتـوئف وهتذيٌف ، وسمراقمي مصـػف ؾمفقًمي شمـووًمف وشمؾخقص أطموديثف

ُأًملم ٕيب )ىمول اًمصوهموين:  : كي اإلموم أيب داوود قمـد اًمعؾامءمؽو

ضموء و (4)(داوود اًمًجًتوين احلديٌ يمام أًملم ًمداوود قمؾقف اًمًالم احلديد

،  : يو أسمو داوود إمم أيب داوود اًمًجًتوين ومؼقؾ (5)سمـ قمٌداهلل اًمتًؽمي ُؾ فْ ؾَم 

ى سمف وأضمؾًفـهذا ؾمفؾ سمـ قمٌداهلل ضموءك زائ : يو أسمو  ول ؾمفٌؾ ، ومؼ ًرا- ومرطما

فو مع ـ: ومو هل؟ ىمول: طمتك شمؼقل ىمد ىمضقت ، ىمول يـ، زم إًمقؽ طموضم داوود

ث سمف أطموديٌ : اظمرج إزما ًمًوكؽ اًمذي حتد   : كعؿ- ىمول ، ىمول اإلمؽون

ٌ ؾف- وملظمرج إًمقف ًمًوكف ومؼَ   (6)ٌاؾف-ـرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ طمتك أىم

                                                 

 (->77.20ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ) (،;.7هتذيى ؾمــ أيب داوود ٓسمـ اًمؼقؿ )( 7)

 (-77.97اًمٌدايي واًمـفويي )( 2)

 (-2.229( هتذيى إؾمامء واًمؾغوت )7)

 (-77.277ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 4)

 هلؿ: )أضمفـدوال قؼيرأى أصحوب احلديٌ يمون رمحف اهلل إذا  ،ؾمفؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقكس اًمتًؽمي (8)

ومــ  ، اًمصـدق مَ رِ طُمـ ، مـ شمؽؾـؿ ومـقام ٓ يعـقـف) ِمـ طمؽؿف : و (ومعؽؿ اعمحوسمر إٓأن ٓ شمؾؼقا اهلل 

ـا ومَ  ، اًمقرع مَ رِ طُم  ، اؿمتغؾ سموًمػضقل   (هؾـؽ ، هذه اًمثالصمـي مَ رِ ـ طُم ومَ  ، اًمقؼلم مَ رِ طُم  ، اًمًقء ـا فمَ  ـ فم

 هـ(-7;2شمقذم ؾمـي  )

 (-77.277ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 9)
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رمحف اهلل سموًمٌٍمة ذم اًمًودس قمنم مـ شمقذم اإلموم أسمقداوود  : ووموشمف

  (1)-هـ(2:8) ؿمقال ؾمـي مخس وؾمٌعلم وموئتلم

 ؿة اإلمام افسمذيـترج -7
ؾؿل : اؾمؿف ويمـقتف  ً هق حمؿد سمـ قمقًك سمـ ؾَمقَرة سمـ مقؾمك اًم

(2) 

 ك سمليب قمقًك-ؽـا ، يُ  (7)اًمؽممذي

 هـ(>20) وًمد اإلموم اًمؽممذي ؾمـي شمًع وموئتلم : وٓدشمف وكشلشمف

، واًمثوين  ومؼد سمٍمه ا صمؿا سمصػمً  دَ ًمِ ، أم وُ  ؾػ اًمعؾامء ذم يمقكف وًمد أيمؿفوواظمت

 (4)-(احلديٌ واعمحدصمقن)أرضمح يمام سمقـف اًمشقخ حمؿد حمؿد أسمقزهق ذم يمتوسمف 

، ومٌدأ سمطؾى اًمعؾؿ قمغم ؿمققخ ظمراؾمون  أمو قمـ رطمؾتف ذم ـمؾى اًمعؾؿ

 ومؾؿ يرطمؾ إًمقفام-  ، أمو مٍم واًمشوم ، صمؿ ارحتؾ إمم اًمعراق واحلجوز وكقًوسمقر

:  مـفؿ = شمؾؼك اًمؽممذي قمـ قمدد مـ اًمشققخ إومووؾ : أؿمفر ؿمققظمف

، وأمحد سمـ مـقع  ، وىمتقٌي سمـ ؾمعقد ، وإؾمحوق سمـ مقؾمك اإلموم اًمٌخوري

 (8) وهمػمهؿ

                                                 

 (-:9:.2شمذيمرة احلػوظ )( 7)

 : ىمٌقؾي مـ ىمقس سمـ قمقالن- : كًٌي إمم سمـل ؾمؾقؿ اًمًؾؿل( 2)

 ، سمؾدة مـ سمؾدان مو وراء اًمـفر- : كًٌي إمم شمرمذ اًمؽممذي( 7)

 (-797احلديٌ واعمحدصمقن )( 4)

 -(2:2  77.2:7( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )8)
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: أمحد سمـ  مـ أؿمفر مـ شمتؾؿذ قمغم اإلموم اًمؽممذي : أؿمفر شمالمقذه

، ومحود سمـ ؿمويمر اًمقراق  ل، وأمحد سمـ يقؾمػ اًمـًػ وقمقؾ اًمًؿرىمـديـإؾمؿ

 وهمػمهؿ-

 : ؿـ أؿمفرهووم = ًمإلموم اًمؽممذي قمدد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي : ممًمػوشمف

                          اًمعؾؾ اًمؽٌػم- ,7            اًمعؾؾ اًمصغػم ,2        ضمومع اًمؽممذي- ,7

 خ-يمتوب اًمتوري ,9      يمتوب اًمزهد- ,8                 اًمشامئؾ اًمـٌقيي ,4

 أصمور اعمقىمقومي- ,>     إؾمامء واًمؽـك ,;             أؾمامء اًمصحوسمي ,:

 وسمعض هذه اًمؽتى مطٌققمي وسمعضفو مػؼقدة-

: )صـػً  وصػ اًمؽممذي يمتوسمف سمؼقًمف : افتعريف بجامع افسمذي

، وقمروتف قمغم  هذا اعمًـد اًمصحقح وقمروتف قمغم قمؾامء احلجوز ومروقا سمف

يمون  ـْ ، ومَ  قمروتف قمغم قمؾامء ظمراؾمون ومروقا سمف، و قمؾامء اًمعراق ومروقا سمف

 (7)، ومؽلكام ذم سمقتف كٌل يـطؼ(- ذم سمقتف هذا اًمؽتوب

وه ـويتؿقز ضمومع اًمؽممذي قمـ سمؼقي إمفوت سمذيمره ًمؽتوب مًتؼؾ أؾمؿ

 (2))إمثول(

 ، ومتورة يؽقن طمؽؿف  ـ ظمصوئص مـفٍ اًمؽممذي طمؽؿف قمغم إطموديٌومِ 

                                                 

 (-8:.77اًمٌدايي واًمـفويي )( 7)

 (-9;7مـوهٍ اعمحدصملم )( اًمقاوح ذم 2)
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وطمديٌ همريى وطمديٌ طمًـ، وشمورة يؽقن : طمديٌ صحقح  مػردا كحق ىمقًمف

، وصحقح همريى ، وطمًـ صحقح ، : طمًـ همريى  طمؽؿف مريمٌو كحق ىمقًمف

 وطمًـ صحقح همريى-

، ومقذيمر آراء  ـ ممقزات مـفجف قمروف عمذاهى اًمعؾامء وآرائفؿومِ 

 اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وآراء اًمػؼفوء اعمجتفديـ-

، اًمثوًمٌ قمنم  ي آصمـلمشمقذم اإلموم اًمؽممذي رمحف اهلل سمؽممذ ًمقؾ : ووموشمف

 -هـ(>:2) ؾمـي شمًع وؾمٌعلم وموئتلم، ؿمفر رضمى  ـْ مِ 

 ؿة اإلمام افـسائيـترج -8
هق أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم سمـ ؾمـون سمـ سمحر  : اؾمؿف ويمـقتف

  (7)ك سمليب قمٌداًمرمحـ-ؽـا ، يُ  اخلراؾموين اًمـًوئل

ذم ؾمـي مخس قمنمة  (2)وًمد اإلموم اًمـًوئل سمـًو : وٓدشمف وكشلشمف

ٌَ  وـمؾى اًمعؾؿ ذم صغره هـ(278) وئتلموم ي سمـ ؾمعقد ذم ، ومورحتؾ إمم ىُمتَق

 (7)ؾمـي صمالصملم وموئتلم وملىموم قمـده ؾمـي وؿمفريـ-

                                                 

 (-74.728ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

، سمـوًمؼرب مــ مديــي قمشـؼ أسمـود  ؿـ مجفقريـي شمريمامكًـتون، وهل اًمققم و شمؼع كًو سمخراؾمون( 2)

 (-478قموصؿي اجلؿفقريي- سمؾدان اخلالومي اًمنمىمقي )

 (-74.728ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)
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شمؾؼك اإلموم اًمـًوئل قمـ قمدد مـ اًمشققخ إومووؾ،  : أؿمفر ؿمققظمف

، وهشوم سمـ قمامر، وحمؿد سمـ اًمـي سمـ  فقيَ اهُ : إؾمحوق سمـ رَ  ومؿـ أؿمفرهؿ

، وأمحد سمـ مـقع، وإؾمحوق سمـ ؿموهلم، وسمنم سمـ مًوور، وؾمقيد سمـ كٍم

 (7.)معوذ اًمعؼدي، وسمنم سمـ هالل اًمصقاف، ومتقؿ سمـ اعمـتٍم وهمػمهؿ

، مـ  أظمذ قمـ اإلموم اًمـًوئل قمدد مـ اًمتالمقذ : أؿمفر شمالمقذه

،  ، وأسمققمكم اًمـقًوسمقري ، وأسمقضمعػر اًمطحووي وٓيبأؿمفرهؿ: أسمقسمنِْم اًمد

سمقضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمـحوس ، وأ ومحزة سمـ حمؿد اًمؽـوين

، وقمٌداًمؽريؿ سمـ أمحد سمـ ؿمعقى اًمـًوئل، وأسمقسمؽر أمحد سمـ حمؿد  اًمـحقي

 (2)سمـ أمحد اًمطؼماين وهمػمهؿ-ا، وأسمقاًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن  سمـ اًمًـلا

 : ومؿـ أؿمفرهو = ًمإلموم اًمـًوئل قمدد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي : ممًمػوشمف

 اًمًــ اًمصغرى )اعمجتٌك(- ,2                             اًمًــ اًمؽؼمى- ,7

 ومضوئؾ اًمصحوسمي- ,4                   ظمصوئص اإلموم قمكم- ,7

 اًمضعػوء واعمؽمويملم- ,8

مل يًؿ  اإلموم اًمـًوئل  : افتعريف بسـن افـسائي افصغرى )ادجتبى(

ؾؼ ، أـم ، وًمؽـ عمو أًمػف قمؾقف رمحي اهلل قمغم ـمريؼي اًمًــ ك معقـًويمتوسمف سمؿًؿا 

                                                 

 (-74.728ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 7)

 (-:74.72ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )( 2)
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سمعض اعمتؼدملم يًؿقف )صحقح اًمـًوئل( وًمؼد  قمؾقف )ؾمــ اًمـًوئل( مع أنا 

 : ، ومؿـفؿ وء اًمذيـ أـمؾؼقا قمؾقف اًمصحقحـقمدًدا مـ اًمعؾؿ (1)ذيمر اًمًخووي

 هـ-787احلوومظ اسمـ اًمًؽـ اعمتقرم ؾمـي  ,7

 هـ-798احلوومظ اسمـ قمدي اعمتقرم ؾمـي  ,2

 هـ-8;7احلوومظ اًمدارىمطـل اعمتقرم ؾمـي  ,7

 هـ-8>7اعمتقرم ؾمـي  هـداحلوومظ اسمـ م ,4

اًمعؾامء رمحفؿ اهلل ىمد اظمتؾػقا ذم ممًمػ اًمًــ  ُيعؾؿ أنا  ويـٌغل أنْ 

َم يمتوسمف )اًمًــ اًمؽؼمى(  إكف اإلموم اًمـًوئل: ، ومؼقؾ  اًمصغرى = طمقٌ ىَمدا

، ومجرد  : ٓ : أيمؾ  مو ذم هذا صحقح؟ ىمول هديي ٕمػم اًمرمؾي ومؼول ًمف إمػم

ويرى احلوومظ  (2)وب مًتؼؾ ؾمامه اعمجتٌك-اًمـًوئل اًمصحقح مـف ذم يمت

ً   اًمذهٌل أنا  ل أطمد مشوهػم شمالمقذ ـ  )اعمجتٌك( مـ شملًمقػ احلوومظ اسمـ اًم

  (7)اإلموم اًمـًوئل-

أىمؾ  ـْ ، وهل مِ  وؾمــ اًمـًوئل اًمصغرى شمعد إطمدى إمفوت اًمًً

 د اإلموم اًمـًوئل ذمشمشد   ـْ مِ  َف رِ = عمو قمُ  اًمًــ ذيمًرا ًمألطموديٌ اًمضعقػي

 خرج ذم يمتوسمف ًمرضمؾ أمجع اًمـؼود قمغم شمريمف، وسمؾغً قمدد ـ، ومؾؿ يُ  اًمرضمول

                                                 

 (-4;ومتح اعمغقٌ )( 7)

 (-:>7.7ضمومع إصقل )( 2)

 (-74.777) ء( ؾمػم أقمالم اًمـٌال7)
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 -[طمديًثو 8:97]أطموديٌ اًمًــ اًمصغرى 

شمقذم رمحف اهلل ذم اًمثوًمٌ قمنم مـ صػر ؾمـي صمالث وصمالصمامئي  : ووموشمف

:  ، وىمقؾ سموًمرمؾي سمػؾًطلم : وىمد اظمتؾػ ذم مؽون دومـف ومؼقؾهـ( 707)

 سمؿؽي- : ، وىمقؾ سمٌقً اعمؼدس

 ترمجة اإلمام ابن ماجه -9

سمعل : اؾمؿف ويمـقتف هق حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل اًمرا
ؽـك سمليب ، يُ  (7)

ح ، وًمؼد رضما  أمو )موضمف( وموظمتؾػ اًمعؾامء هؾ هق اؾمؿ أسمقف أم أمف (2) قمٌداهلل

 ًمؼى ًمقاًمده يزيد- واهلل أقمؾؿ- (موضمف) أنا  (4)واًمعراىمل (7)اًمذهٌل

ـ أؿمفر سمؼزويـ مِ هـ( >20)ئتلم وًمد ؾمـي شمًع ومو : وٓدشمف وكشلشمف

 (8)، ويموكً سمدايي ـمؾٌف ًمؾعؾؿ قمغم ؿمققخ سمؾده- ، وهبو كشل سمالد ظمراؾمون

ومؿـ  = ـ قمدد مـ اًمشققخؾمؿع اإلموم اسمـ موضمف مِ  : أؿمفر ؿمققظمف

، وإسمراهقؿ سمـ  سؾ  ة سمـ اعمغَ ورَ ٌَ ، وضُم  : حمؿد سمـ قمٌداهلل سمـ كؿػم أؿمفرهؿ

 (9) وح اًمٌغدادي وهمػمهؿ-وأمحد سمـ رَ  ، ، وهشوم سمـ قمامر اعمـذر احلزامل

                                                 

سمعل 7)  (-;:77.2) ؾمػم أقمالم اًمـٌالء -كًٌي إمم وٓئف ًمؼٌوئؾ َرسمقعي سمػتح اًمراء  ( اًمرا

 (-2.979) ( شمذيمرة احلػوظ2)

 (-;:77.2) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)

 (-7.770( ـمرح اًمتثريى )4)

 (-2.979) ( شمذيمرة احلػوظ8)

 (-2.979) ( شمذيمرة احلػوظ9)
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: حمؿد سمـ قمقًك  ـ أؿمفر شمالمقذ اسمـ موضمفمِ  : أؿمفر شمالمقذه

، وأسمقاحلًـ قمكم سمـ إسمراهقؿ  ، وأمحد سمـ حمؿد سمـ طمؽقؿ اعمديـل إهبري

 (7)وهمػمهؿ- اًمؼطون

 : ـ أؿمفرهوؿِ وم = ًمإلموم اسمـ موضمف قمدد مـ اعممًمػوت اًمـوومعي :ممًمػوشمف

 اًمتػًػم- ,2                         ؾمــ اسمـ موضمف- ,7

، وشموريخ  شموريخ ىمزويـ- ىمول اسمـ يمثػم: )ٓسمـ موضمف شمػًػم طموومؾ ,7

 (2)يمومؾ مـ ًمدن اًمصحوسمي إمم قمٍمه(-

ًُ  ىمول اسمـ موضمف : افتعريف بسـن ابن ماجه هذا اًمًــ  : )قمرو

، شمعطؾً  : أفمـ إْن وىمع هذا ذم أيدي اًمـوس قمغم أيب ُزْرقَمي ومـظر ومقف وىمول

 (7)هذه اجلقامع أو أيمثرهو(-

=  وًمقس يمتوب اسمـ موضمف ؾمودس إمفوت اًمًً قمـد اًمعؾامء ىموـمٌي

: )وىمد اظمتؾػ ذم اًمًودس، ومعـد اعمشورىمي هق يمتوب اًمًــ  ىمول اًمـوسمؾز

، وقمـد اعمغورسمي يمتوب اعمقـمل ًمإلموم  سمـ موضمف اًمؼزويـلإيب قمٌداهلل حمؿد 

 (4)موًمؽ سمـ أكس إصٌحل(-

                                                 

 (-;:77.2) ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء7)

 (-77.89( اًمٌدايي واًمـفويي )2)

 (-2.979) ( شمذيمرة احلػوظ7)

 (-7.7( ذظموئر اعمقاريٌ )4)
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احلوومظ حمؿد هق ؾمــ اسمـ موضمف ؾمودس إمفوت  دا ـ قمَ وًمعؾ أول مَ 

همػمه َيُعد ؾمــ اًمدارمل  مع أنا  (7)هـ،:80سمـ ـموهر اعمؼدد اعمتقرم ؾمـي 

: )يـٌغل أن جيعؾ مًـد اًمدارمل  = ىمول اًمصـعوين ؾمودس إمفوت اًمًً

، كودر  = ومنكف ىمؾقؾ اًمرضمول اًمضعػوء ـ ؾمــ اسمـ موضمفؾمودس اخلؿًي سمدٓ مِ 

، ومفق مع ذًمؽ أومم  ، وإن يمون ومقف أطموديٌ مرؾمؾي اعمـؽرة واًمشوذةاحلديٌ 

 (2) مـ ؾمــ اسمـ موضمف(-

، ؾمـي صمالث  شمقذم اسمـ موضمف رمحف اهلل ًمثامن سمؼلم مـ رمضون : تهوؾا

 (7)-، ودومـ سمؼزويـ  قمؾقف أظمقه أسمقسمؽرغما َص وَ  هـ(2:7) وؾمٌعلم وموئتلم

  

                                                 

 (-7.702( شمدريى اًمراوي )7)

 (-222( شمقوقح إومؽور )2)

 (-2.979) ( شمذيمرة احلػوظ7)
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 افؼيف:وإفقك صورة تعرف ببؾدان ممفػي رواة احلديث 
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 ؿةـاخلات

وسمعد هذه اجلقًمي مع أؿمفر يمتى احلديٌ اًمنميػ اعمعتؿدة قمـد أهؾ 

يعؾؿ ـموًمى اًمعؾؿ سملنا سمعض اعمدارس اًمعٍميي ٓ  اًمًـي واجلامقمي ، ٓ سمد أنْ 

، سمؾ شمؼدم همػمهو قمؾقفو = ذم اًمدرضمي إومم شمعتؿد قمغم هذه اًمؽتى 

( سمـ قمؿر إزدي اًمٌٍمي اًمرسمقع سمـ طمٌقى)مًـد مقن وموإلسمووقي مثال يؼد  

 واًمزيديي يؼدمقن )مًـد اإلموم زيد( واإلمومقي ُيؼدمقن )اًمؽوذم ًمؾؽؾقـل(-

إمم ظمتوم مو أردكو مجعف ، وضمى اًمتـٌقف إمم أنا هـوك مٌوطمٌ  وإذا وصؾـو

ذم قمؾؿ )مصطؾح احلديٌ( مل كتعرض هلو ذم هذا اًمؽتوب = يمقكف ضموء شمؾٌقي 

ًمؾعؾقم واًمتؽـقًمقضمقو- سمجومعي طميمقت عمػردات اعمؼرر اجلومعل اخلوص 

ؾموئؾلم اعمقمم شمٌورك وشمعومم أن كؽقن ىمد وومؼـو ذم مجعـو هذا ، وأن جيعؾف 

 ظموًمصو ًمقضمفف اًمؽريؿ-

 وصغم اهلل قمغم كٌقف ومصطػوه ، ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وؾمؾؿ

 شمًؾقاًم يمثػًما ، واحلؿد هلل رب اًمعوعملم-

 يمتٌف ورىمؿف سمقده اًمػوكقي :                                        

 قمؾقي سمـ طمومد سمـ ؿمفوب اًمديـ                                    

  همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف وجلؿقع اعمًؾؿلم آملم-                                       
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 ؿائؿة ادراجع وادصادر

 اًمػضـؾأسمق ، سمؽـر اًمًـققـملقمٌداًمرمحـ سمــ أيب  / إزهور اعمتـوصمرة ذم إظمٌور اعمتقاشمرة ,7

 هـ -7479، 7، سمػموت، ط دار اًمػؽر هـ(77>  )ت

قُمَؿر أسمق،  يقؾمػ سمـ قمٌداهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌداًمؼم / آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب  ,2

 هـ7472،  7، سمػموت ، ط ، دار اجلقؾ : قمكم سمـ حمؿد اًمٌجووي هـ( حتؼقؼ497)ت 

 اًمػداء أسمق ، اًمدمشؼلإؾمامقمقؾ سمـ يمثػم اًمؼرر /  اًمٌدايي واًمـفويي ,7

،  7، ط ، اًمؼوهرة ، دار اًمػجر ًمؾؽماث : اًمديمتقر طمومد أمحد اًمطوهر هـ( حتؼقؼ4::)ت 

 هـ- 7424

  أسمقسمؽر ، أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اخلطقى اًمٌغدادي / شموريخ سمغداد ,4

 ، سمػموت- دار اًمؽتى اًمعؾؿقي هـ(497)ت 

: اًمًقد  حتؼقؼ هـ(289)ت  قمٌداهللأسمق ، حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري /اًمتوريخ اًمؽٌػم ,8

 ، سمػموت- ، دار اًمػؽر هوؿمؿ اًمـدوي

 اًمػضؾأسمق ، قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمًققـمل /شمدريى اًمراوي ,9

 ، اًمريوض- ، مؽتٌي اًمريوض احلديثي : قمٌداًمقهوب قمٌداًمؾطقػ هـ( حتؼقؼ77>)ت 

 ، سمػموت- هـ( ممؾمًي اًمرؾموًمي;4:)ت  قمٌداهللأسمق ، حمؿد سـم أمحد اًمذهٌل/ شمذيمرة احلػوظ ,:

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر / س ـؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقـشمعريػ أهؾ اًمت ,;

،  لـ: اًمديمتقر قموصؿ سمـ قمٌداهلل اًمؼريقشم حتؼقؼ هـ(82;)ت  اًمػضؾأسمق ، اًمعًؼالين

  هـ-7407،  7، قماّمن ، ط ورـمؽتٌي اعمـ

 اًمػضؾ أسمق ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين/ شمؼريى اًمتفذيى ,>

 هـ-7409،  7، ط ، ؾمقريو ، دار اًمرؿمد حمؿد قمقامياًمشقخ :  حؼقؼـهـ( شم82;)ت 
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هـ( اعمؽتٌي 02>)ت  اًمػضؾأسمق ، قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمًققـمل / شمـقير احلقاًمؽ  ,70

 هـ->;77،  ، مٍم اًمتجوريي اًمؽؼمى

أسمقزيمريو )ت  ، حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي/  هتذيى إؾمامء واًمؾغوت  ,77

 م-9>>7،  7، ط ػموت، سم هـ( دار اًمػؽر9:9

)ت  حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم اًمصـعوين / شمقوقح إومؽور عمعوين شمـؼقح إكظور  ,72

 ، اعمديـي اعمـقرة- ، اعمؽتٌي اًمًؾػقي : حمؿد حمقل اًمديـ قمٌداحلؿقد هـ( حتؼقؼ2;77

قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمٌداًمؽريؿ اًمشقٌوين  /ضمومع إصقل ذم أطموديٌ اًمرؾمقل  ,77

  احلًـ ، أسمق إصمػم اجلزري وسمـاعمشفقر سم

 -2، ط ، دار اًمػؽر وطؤ: قمٌداًمؼودر إركو ( حتؼقؼهـ970)ت 

 ، يقؾمػ سمـ قمٌداهلل اسمـ قمٌداًمؼم /ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف ومو يـٌغل ذم روايتف ومحؾف  ,74

 هـ-;;77،  ، سمػموت هـ( دار اًمؽتى اًمعؾؿقي497)ت  قُمَؿرأسمق

 ؾمعقد سمـ ظمؾقؾ اًمعالئلضمومع اًمتحصقؾ ذم أطمؽوم اعمراؾمقؾ . أسمق  ,78

،  2، سمػموت، ط ، قمومل اًمؽتى اًمًؾػلقمٌداعمجقد ؿدي ـ: طم هـ( حتؼقؼ97:)ت 

 هـ-:740

 قمقًكأسمق ، حمؿد سمـ قمقًك سمـ ؾمقرة اًمؽممذي / ضمومع اًمؽممذي  ,79

 ، سمػموت- ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب : أمحد ؿمويمر وآظمريـ هـ( حتؼقؼ>:2)ت 

 ، أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اخلطقى اًمٌغدادي/  اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمًومع  ,:7

،  ، ممؾمًي اًمرؾموًمي : حمؿد قمجوج اخلطقى : اًمديمتقر هـ( حتؼقؼ497)ت  أسمقسمؽر

 سمػموت-

 ، سمػموت-  ، دار اًمؽتوب اًمعريب حمؿد سمـ حمؿد أسمقزهق / احلديٌ واعمحدصمقن  ,;7
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وب ـر اًمؽتهـ( دا470عقؿ )ت ـأسمقكُ  ، فوينـأمحد سمـ قمٌداهلل إصٌ/  طمؾقي إوًمقوء  ,>7

 هـ-7408،  4، ط ، سمػموت اًمعريب

 أسمقسمؽر ، أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اًمٌغدادي/  اًمرطمؾي ذم ـمؾى احلديٌ  ,20

،  7، ط ، سمػموت يـؽتى اًمعؾؿق، دار اًم قر اًمديـ قمؽمـ: ك حؼقؼـهـ( شم497)ت 

 -م8:>7 ,هـ 8>77

محد : أ حؼقؼـهـ( شم204)ت  أسمققمٌداهلل ، علـس اًمشوومـحمؿد سمـ إدري /وًمي ـاًمرؾم ,27

 هـ-;778،  ، اًمؼوهرة حمؿد ؿمويمر

: حمؿد اعمـتٍم  هـ( حتؼقؼ7748حمؿد سمـ ضمعػر اًمؽتوين )ت  / اًمرؾموًمي اعمًتطرومي ,22

 هـ-7409،  ، سمػموت ، دار اًمٌشوئر اإلؾمالمقي حمؿد اًمزمزمل اًمؽتوين

: حمؿد  هـ( حتؼقؼ2:8)ت  أسمققمٌداهلل ، حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل/  ؾمــ اسمـ موضمف ,27

 ، سمػموت- ، دار اًمػؽر لومماد قمٌداًمٌوىم

 أسمقداوود ، ون سمـ إؿمعٌ اًمًجًتوينـؾمؾقؿ / ؾمــ أيب داوود ,24

 ، دار اًمػؽر- : حمؿد حمقل اًمديـ قمٌداحلؿقد هـ( حتؼقؼ2:8)ت 

: حمؿد  هـ( حتؼقؼ;48)ت  أسمقسمؽر ، أمحد سمـ احلًلم اًمٌقفؼل /ؾمــ اًمٌقفؼل اًمؽؼمى ,28

 هـ-7474،  ، مؽي اعمؽرمي ، مؽتٌي دار اًمٌوز قمٌداًمؼودر قمطو

  أسمق احلًـ،  قمكم سمـ قمؿر اًمدارىمطـل اًمٌغدادي.  ؾمــ اًمدارىمطـل ,29

،  سمػموت،  دار اعمعرومي،  اًمًقد قمٌد اهلل هوؿمؿ يامين اعمدين : هـ( حتؼقؼ8;7)ت 

 م-99>7 – هـ9;77

اعمؽتى  هـ(4;77)ت  مصطػك اًمًٌوقمل /اًمًـي ومؽوكتفو ذم اًمتنميع اإلؾمالمل ,:2

 ، سمػموت-  اإلؾمالمل
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: ؿمعقى  هـ( حتؼقؼ;4:)ت  قمٌداهللأسمق ، حمؿد سمـ أمحد اًمذهٌل /اًمـٌالء ؾمػم أقمالم ,;2

 هـ-7477،   >، ط ، سمػموت ، ممؾمًي اًمرؾموًمي إركوؤوط وحمؿد اًمعرىمًقد

)ت  أسمقزيمريو ، حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي /ذح اًمـقوي قمغم صحقح مًؾؿ ,>2

 هـ-2>77،  2، ط ، سمػموت هـ( دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب9:9

 ، أسمقطموشمؿ حمؿد سمـ طمٌون اًمًٌتل اًمتؿقؿل/  صحقح اسمـ طمٌون ,70

،  2، ط ، سمػموت : ؿمعقى إركوؤوط، ممؾمًي اًمرؾموًمي هـ( حتؼقؼ784)ت 

 هـ-7474

ؼ: حمؿد ـهـ( حتؼق777حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي )ت  /صحقح اسمـ ظمزيؿي ,77

 هـ-0>77،  ، سمػموت ، اعمؽتى اإلؾمالمل مصطػك إقمظؿل

  أسمققمٌداهلل ، سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري اجلعػلحمؿد  /صحقح اًمٌخوري ,72

،  ، سمػموت وميـاًمقؿ ، دار اسمـ يمثػم  : مصطػك ديى اًمٌغو حؼقؼـشم هـ(289)ت 

 هـ-:740، 7ط

هـ( 297)ت ، أسمقاحلًلم  اًمـقًوسمقريمًؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي  /صحقح مًؾؿ ,77

 ، سمػموت- ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب : حمؿد ومماد قمٌداًمٌوىمل حتؼقؼ

: قمٌداعمعطل أملم  هـ( حتؼقؼ722قكم )ت ؼَ حمؿد سمـ قمؿر اًمعُ  /ضعػوء اًمؽٌػماًم ,74

 هـ-7404،  7، ط ، سمػموت ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ىمؾعجل

 أسمقاًمػرج ، قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزي/اًمضعػوء واعمؽمويملم ,78

،  7، ط ، سمػموت ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي : قمٌداهلل اًمؼويض ؼـهـ( حتؼق:>8)ت 

 هـ-7409

هـ( دار 77>)ت  أسمقاًمػضؾ ، قـملـقمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمًق /  احلػوظ وتـمٌؼ ,79

 هـ7407،  7ط،  ، سمػموت اًمؽتى اًمعؾؿقي
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)ت  ، أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اًمٌٍمي اًمزهري /اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ,:7

 ، سمػموت- دار صودر هـ(270

:  ؼقؼهـ( حت;4:)ت  ، أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ أمحد اًمذهٌل /ـمٌؼوت اعمحدصملم ,;7

 هـ-7404 ، 7، ط ، إردن ، دار اًمػرىمون وم قمٌداًمرطمقؿ ؾمعقدـاؿـه

)ت ، أسمققمٌداهلل  اًمشقٌوين أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ / ومعرومي اًمرضمولاًمعؾؾ  ,>7

،  دار اخلوين ، اعمؽتى اإلؾمالمل  وسـحؿد قمٌـ: وص اهلل سمـ م هـ( حتؼقؼ247

 هـ-;740،  7، ط اًمريوض سمػموت 

 اسمـ اًمصالح(. قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ اعمشفقر سموسمـ اًمصالح قمؾقم احلديٌ )مؼدمي ,40

 م-4;>7،  7، ط ، دار اًمػؽر، دمشؼ قر كقر اًمديـ قمؽمـ: اًمديمت هـ( حتؼقؼ947)ت 

 ،  سمػموت،  دار اعمعرومي هـ(8;7 )ت أسمق اًمػرج ، حمؿد سمـ إؾمحوق اًمـديؿ.  اًمػفرؾمً ,47

 م-;:>7 – هـ;>77

: حيقك  هـ( حتؼقؼ798اجلرضموين )ت قمٌداهلل سمـ قمدي /اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ,42

 هـ->740، 7، ط ، سمػموت ، دار اًمػؽر خمتور همزاوي

مصطػك سمـ قمٌداهلل اًمؼًطـطقـل اًمرومل .  يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمومل اًمؽتى واًمػـقن ,47

 م-2>>7 – هـ7477 ، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقيهـ( :709)ت  احلـػل

 ، أسمقسمؽر  غداديأمحد سمـ قمكم اخلطقى اًمٌ /اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي ,44

،  ، اعمؽتٌي اًمعؾؿقي هـ( حتؼقؼ: أسمققمٌداهلل اًمًقرىمل وإسمراهقؿ محدي اعمدين497)ت 

 اعمديـي اعمـقرة-

، أسمق اًمػضؾ )ت  حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي.  ًمًون اًمعرب ,48

 -، سمػموت دار صودرهـ( 77:
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  ، أسمقاًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين /ًمًون اعمقزان ,49

،  ، ممؾمًي إقمؾؿل ًمؾؿطٌققموت : دائرة اعمعورف اًمـظومقي سموهلـد هـ( حتؼقؼ82;)ت 

 هـ-7409،  7، ط سمػموت

: إؾمامقمقؾ سمـ قمكم  أمحد احلجري- حتؼقؼحمؿد سمـ  / جمؿقع سمؾدان اًمقؿـ وىمٌوئؾفو ,:4

  هـ-7479،  2، ط ، صـعوء ، دار احلؽؿي اًمقامكقي إيمقع

ويض احلًـ سمـ قمٌداًمرمحـ ـًمؾؼ /عاًمػوصؾ سملم اًمراوي واًمًومث اعمحد   ,;4

وج اخلطقى، دار : اًمديمتقر حمؿد قمجا  حتؼقؼ هـ(790حمؿد )ت قأسم ، اًمرامفرمزي

 هـ-7404،  7، ط ، سمػموت اًمػؽر

ت ) ، أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ قمٌداهلل احلويمؿ اًمـقًوسمقري /اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ,>4

،  7، ط ، سمػموت ي، دار اًمؽتى اًمعؾؿق : مصطػك قمٌداًمؼودر قمطو هـ( حتؼقؼ408

 هـ-7477

هـ( 247)ت  ، أسمققمٌداهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌوين/ مًـد أمحد سمـ طمـٌؾ ,80

 ، مٍم- ممؾمًي ىمرـمٌي

طمٌقى  : هـ( حتؼقؼ>27)ت  أسمق سمؽر ، قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم احلؿقدياًمـُحَؿقِدي .  مًـد ,87

 ًمؼوهرةسمػموت ، ا،  مؽتٌي اعمتـٌل ,دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،  اًمرمحـ إقمظؿل

  أسمق قمٌداهلل ، لوقمِ َض حمؿد سمـ ؾمالمي سمـ ضمعػر اًمؼُ . مًـد اًمشفوب ,82

، 2، ط سمػموت ، ممؾمًي اًمرؾموًمي،  محدي سمـ قمٌداعمجقد اًمًؾػل : هـ( حتؼقؼ484)ت 

 م-9;>7 – هـ:740

 أسمقطموشمؿ،  اًمًٌتل اًمتؿقؿل. حمؿد سمـ طمٌون مشوهػم قمؾامء إمصور ,87

 م->8>7،  ، سمػموت ى اًمعؾؿقي، دار اًمؽت : م-وماليشفؿر هـ( حتؼقؼ784)ت 
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 إهدل مؼٌقزمحمؿد طمًـ اًمديمتقر إؾمتوذ ؿمقخـو /  ورضموًمفمصطؾح احلديٌ  ,84

  هـ-7477،  7، ط ، صـعوء ، مؽتٌي اجلقؾ اجلديداهلل  رمحف

هـ( 277)ت ، أسمقسمؽر  اًمصـعوينقمٌداًمرزاق سمـ اموم  /مصـػ قمٌداًمرزاق اًمصـعوين ,88

 هـ7407، 2، ط ، سمػموت اإلؾمالمل ، اعمؽتى : طمٌقى اًمرمحـ إقمظؿل حتؼقؼ

: قمٌداًمعؾقؿ قمٌداًمعظقؿ  هـ( حتؼقؼ297سمـ قمٌداهلل اًمعجكم )أمحد  / معرومي اًمثؼوت ,89

 هـ-7408، 7، ط ، اعمديـي اعمـقرة ، مؽتٌي اًمدار اًمًٌتقي

هـ( 408)ت  ، أسمققمٌداهلل حمؿد سمـ قمٌداهلل احلويمؿ اًمـقًوسمقري/معرومي قمؾقم احلديٌ ,:8

، سمنذاف مؽتى اًمدراؾموت واًمٌحقث اًمعرسمقي  د اًمؾحوم: ؾمعقد حمؿ ذح ومراضمعي

 هـ->740،  7، ط ، سمػموت ، دار ومؽتٌي اهلالل واإلؾمالمقي

كقر اًمديمتقر :  هـ( حتؼقؼ;4:)ت  ، أسمققمٌداهلل حمؿد سـم أمحد اًمذهٌل /اعمغـل ذم اًمضعػوء ,;8

 اًمديـ قمؽم-

)ت  ػرج، أسمقاًم اسمـ اجلقزيقمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد / اعمقوققموت اًمؽؼمى ,>8

، اإلمورات اًمعرسمقي  ، ممؾمًي اًمـداء حمؿقد أمحد اًمؼقًقي : اًمديمتقر حتؼقؼ هـ(:>8

 هـ-7427 ، 7، ط اعمتحدة

: حمؿد  هـ( حتؼقؼ>:7)ت  ، أسمققمٌداهلل موًمؽ سمـ أكس إصٌحل/ مقـمل موًمؽ  ,90

 ، مٍم- ، دار إطمقوء اًمؽماث ومماد قمٌداًمٌوىمل

: اًمديمتقر  هـ( حتؼقؼ:>7رسمعل )ت حمؿد سمـ قمٌداهلل اًم/ مقًمد اًمعؾامء ووومقوهتؿ ,97

 هـ-7470،  7، ط ، اًمريوض ، دار اًمعوصؿي سمـ أمحد احلؿداقمٌداهلل 

هـ( ;4:)ت  أسمققمٌداهلل ، حمؿد سمـ أمحد اًمذهٌل /مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول ,92

،  ، سمػموت ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي قمكم حمؿد معقض وقمودل أمحد قمٌداعمقضمقد : حتؼقؼ

 م-8>>7،  7ط
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 قاًمػضؾأسم ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين/ اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمركخٌي  ,97

 ، سمػموت-  ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب هـ( اعمطٌققمي وؿـ يمتوب ؾمٌؾ اًمًالم82;)ت 

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر / كزهي اًمـظر ذح كخٌي اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر ,94

 هـ-7409،  حؼؼيـهـ( ـمٌعي م82;)ت  قاًمػضؾأسم ، اًمعًؼالين

)ت  ، أسمقاًمًعودات اعمٌورك سمـ حمؿد اجلزري/  اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر ,98

  هـ-;747،  7، ط ، سمػموت هـ( دار اًمػؽر909

  قاًمػضؾأسم ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين / اًمًوريهدي  ,99

،  ، دار اعمعرومي : حمؿد ومماد قمٌداًمٌوىمل وحمى اًمديـ اخلطقى هـ( حتؼقؼ82;)ت 

 ـ-ه>:77،  سمػموت

، دار طمػظف اهلل وزمـيوه اًمشؿاًمديمتقر إؾمتوذ ؿمقخـو .  اًمقاوح ذم مـوهٍ اعمحدصملم ,:9

 م-2007،  2، ط ، إردن احلومد
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 ;4 ------------------ هـ(7;7اإلموم قمٌداهلل سمـ اعمٌورك اعمتقرم ؾمـي )

 >4 ------------------- هـ(;>7ـي اعمتقرم ؾمـي )اإلموم ؾمػقون سمـ قُمقق

 80 ---------...... هـ(277اإلموم قمٌداًمرزاق اًمصـعوين اعمتقرم ؾمـي )

 80 -----------هـ(-------->27اإلموم قمٌداهلل احلَُؿقِدي اعمتقرم ؾمـي )

 87 ------------------------.هـ277علم اعمتقرم ؾمـي اإلموم حيقك سمـ مَ 

 82 -----------------------.هـ274قمكم سمـ اعمديـل اعمتقرم ؾمـي  اإلموم

 82 ----------هـ(-----:;2 ,209اًمتعريػ سموإلموم اسمـ أيب قموصؿ )

 84 ----------------- هـ(777  227اًمتعريػ سموإلموم اسمـ ظمزيؿي )

 84 --------............... هـ(:72  240اًمتعريػ سموسمـ أيب طموشمؿ )

 88 ---------هـ(-------------784, ---سموإلموم اسمـ طمٌون ) اًمتعريػ

 89 ---------............ هـ(790  290اًمتعريػ سموإلموم اًمطؼماين )

 :8 ---------......... هـ(8;7  709اًمتعريػ سموإلموم اًمدارىمطـل )

 ;8 ----------............ هـ(408  727اًمتعريػ سموإلموم احلويمؿ )

 ;8 -هـ( ---------------779,470سمليب كعقؿ إصٌفوين ) اًمتعريػ
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 افصػحة ادوضوع

 >8 هـ(--------------------;48 – 4;7اًمتعريػ سموإلموم اًمٌقفؼل )

 90 ---------------- هـ(497  2>7اًمتعريػ سموخلطقى اًمٌغدادي )

 97 ---------------هـ(497  ;79) ؿريسمـ قمٌداًمؼم اًمـا اًمتعريػ سمو

 92 --------------- هـ(:>8  877سمـ اجلقزي )اًمتعريػ سموإلموم ا

 97 --------------- هـ(947  ::8)اًمتعريػ سموإلموم اسمـ اًمصالح 

 94 -------------------- هـ(9:9  977اًمتعريػ سموإلموم اًمـقوي )

 98 ------------- هـ(02: , 928اًمتعريػ سموإلموم اسمـ دىمقؼ اًمعقد )

 99 --------------هـ(---------42: – 984اًمتعريػ سموإلموم اعمزي )

 :9 -------------------- هـ(;4:  9:7اًمتعريػ سموإلموم اًمذهٌل )

 :9 ------------------- هـ(87:  7>9اًمتعريػ سموإلموم اسمـ اًمؼقؿ )

 ;9 ---------------هـ(89:,7;9)اًمتعريػ سمتؼل اًمديـ اًمًٌؽل

 >9 -------------------(هـ4::  07:اًمتعريػ سموحلوومظ اسمـ يمثػم )

 0: ------------------- هـ(09; , 28:اًمتعريػ سموحلوومظ اًمعراىمل )

 7: -------هـ(82; , 7::اًمتعريػ سموحلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين  )

 2: ------------------ هـ(02>  77;اًمتعريػ سموإلموم اًمًخووي )

 4: ------------------- هـ(77> , >4;اًمتعريػ سموإلموم اًمًققـمل )

 8: ------ هـ(2;77  >708اًمتعريػ سموإلموم اسمـ إمػم اًمصـعوين )

 8: ---------------- هـ(7280  77:2اًمتعريػ سموإلموم اًمشقيموين )

 :: ..............مصطؾحات احلديثلدم : افتعريف ب افوحدة افثاكقة
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 افصػحة ادوضوع

 >: ................................شمعريػ قمؾؿ مصطؾح احلديٌ

 0; -..........................ـمرق حتؿؾ احلديٌ اًمنميػ وأدائف

 8; ----------------------------أًمؼوب اعمشتغؾلم سموحلديٌ اًمنميػ

 ;; ......................................شمعريػ احلديٌ اًمؼدد

 0> ..................اًمػروق سملم احلديٌ اًمـٌقي واحلديٌ اًمؼدد

 7> ....................روق سملم اًمؼرآن اًمؽريؿ واحلديٌ اًمؼدداًمػ

 7> ----------------------------: أصفر أؿسام احلديث افوحدة افثافثة

 8> ------------------------------------ : ويشؿؾ احلديث افصحقح

 8> ---------..................................شمعريػ احلديٌ اًمصحقح

 8> --------...................................ذوط احلديٌ اًمصحقح

 :> ---------................................أول مـ صـػ ذم اًمصحقح

 ..............................................أؿمفر يمتى احلديٌ

 ----................................................حقحاًمص

<: 

 ..........................................اًمصحقحلم كي سملمقازاعم

 ............................................اًمصحقحلم

...................................................------- 

<; 

 700 ..............أؾمٌوب شمؼديؿ صحقح اًمٌخوري قمغم صحقح مًؾؿ

 ........................................اًمصحقح مراشمى احلديٌ

 ................................اًمصحقح

707 

 .........................................اًمصحقح أىمًوم احلديٌ

 -----....................................................اًمصحقح

702 

 702 .................................................: ويشؿؾ احلديث احلسن

 707 ---------........................................شمعريػ احلديٌ احلًـ
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 افصػحة ادوضوع

 707 ---------...................................ذوط احلديٌ احلًـ

 707 ----------....................................مظون احلديٌ احلًـ

 707 ...............................................حلديٌ احلًـأىمًوم ا

 707 ......................................... : ويشؿؾ احلديث افضعقف

 707 ---------................................شمعريػ احلديٌ اًمضعقػ

 704 ---------.................................مظون احلديٌ اًمضعقػ

 704 ---------.......................وعػ اًمًـد ٓ يعـل وعػ اعمتـ

 708 ---------............................طمؽؿ روايي احلديٌ اًمضعقػ

 708 ---------..........................طمؽؿ اًمعؿؾ سموحلديٌ اًمضعقػ

 709 ....................................... : ويشؿؾ احلديث ادوضوع

 709 ----------.................................شمعريػ احلديٌ اعمقوقع

 :70 .................................... ومـفو : احلديٌ أؾمٌوب ووع

 :70 ..............................-اًمؽقد ًمإلؾمالم مـ ىمٌؾ اًمزكودىمي ,7

 ;70 ............................................اًمتعصى اعمذهٌل ,2

 ;70 .................................ولـاًمؽمهمقى ذم ومضوئؾ إقمؿ ,7

 >70 ....................................حؼقؼ اعمـوومع اًمشخصقيـشم ,4

 770 ............................................طمؽؿ احلديٌ اعمقوقع

 777 --------....................وديٌ اعمقوقعأؿمفر اعمصـػوت ذم إطم

 777 ..................: أؿسام احلديث افـبوي افؼيف افوحدة افرابعة
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 افصػحة ادوضوع

 778 ......................................ن حقث ظدد رواتهم   -2

 778 ..............................................: احلديٌ اعمتقاشمر أوٓ

 779 ---------------------------------------------------قاشمرطمؽؿ اعمت

 779 --------------------------أؿمفر اعمصـػوت ذم إطموديٌ اعمتقاشمرة

 :77 ------------------------------------------: احلديٌ أطمود صموكقو

 :77 -------------------------------------------------------اًمغريى

 ;77 ---------------------------------------------------------اًمعزيز

 ;77 -------------------------------------------------------اعمشفقر

 >77 -------------------------------------أمثؾي ًمألطموديٌ اعمشفقرة

 720 -------------------------أؿمفر اعمصـػوت ذم إطموديٌ اعمشفقرة

 727 -----طمؽؿ احلديٌ أطمود------------------------------------

 727 -------------خطط ٕىمًوم احلديٌ مـ طمقٌ قمدد رواشمف-----ـم

 722 ............................................ن حقث ؿائؾهم   -2

 722 -----------------------------------------------احلديٌ اعمرومقع

 722 .---------------------------------------------احلديٌ اعمقىمقف

 727 --------------------------------احلديٌ اعمؼطقع--------------

 724 -------عمقىمقومي واعمؼطققمي-------------أؿمفر مصودر إطموديٌ ا

 724 -----------------خطط ٕىمًوم احلديٌ مـ طمقٌ ىموئؾف-------ـم

 728 ....................................ن حقث افؼبول وافردم   -3
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 افصػحة ادوضوع

 728 ------------------------احلديٌ اعمؼٌقل-----------------------

 728 ----------------------------------احلديٌ اعمردود-------------

 729 ................................. ن حقث اكؼطاع افسـدم   -4

 729 ------------------------------------------------احلديٌ اعمعؾؼ

 :72 -----------------------------------------------احلديٌ اعمـؼطع

 :72 -----------------------------------------------احلديٌ اعمعضؾ

 ;72 ------------------------------------------------احلديٌ اعمرؾمؾ

 >72 أؿمفر اعمـػوت ذم إطموديٌ اعمرؾمؾي----------------------------

 >72 ------------------------------------------------مرؾمؾ اًمصحويب

 770 ------------طوع اًمًـد----خطط ٕىمًوم احلديٌ مـ طمقٌ اكؼـم

 770 ----------------------حلديث ببعضهن حقث اظتضاد ام      -6

 770 -.........----------------------------------------------اعمتوسمعوت

 777 .......------------------------------------------------اًمشقاهد

 772 --------------------------------------------------------آقمتٌور

 772 ............................:  وومقف وظة فؾحديث افؼيفأؿسام مـ

 772 ------------................................احلديٌ اعمضطرب   ,7

 774 ......------.....................................احلديٌ اعمدرج   ,2

 778 -----------.......................................احلديٌ اًمشوذ   ,7

 779 .......-----...................................احلديٌ اعمؼؾقب   ,4
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 افصػحة ادوضوع

 ;77 ......-------------------------------------احلديٌ اعمدًمس   ,8

 747 ...-------------------------------------------معرومي اعمٌفؿ   ,9

 742 ......------------------معرومي اعمفؿؾ---------------------- ,:

 747 ......------------------------همريى احلديٌ-------------- ,;

 748 ......------------------------------ختؾػ احلديٌ-----ـم ,>

 :74 ..................: افتعريف بافصحابة وافتابعغ افوحدة اخلامسة

 >74 -----------------------------------افتعريف بافطبؼات (2)

 784 ------------------------------افتعريف بطبؼة افصحابة( 2)  

 784 --------------------------------يؾغقمـد أهؾ اًمشمعريػ اًمصحويب 

 784 ---------------------------------شمعريػ اًمصحويب قمـد اعمحدصملم

 :78 شمعرف اًمصحٌي؟----------------------------------------- يمقػ

 :78 .........................................................قمداًمي اًمصحوسمي

 ;78 -------------------------------------------------قمدد اًمصحوسمي

 >78 ----------------- : وهؿ اًمصحوسمي اعمؽثرون مـ روايي احلديٌ اًمـٌقي

 >78 -----------------------------------------.أسمق هريرة ريض اهلل قمـف ,7

 790 ------قمٌداهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام----------------------------- ,2

 797 -------أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف------------------------------- ,7

 797 ----------------------قموئشي سمـً أيب سمؽر ريض اهلل قمـفو----------- ,4

 794 ---------------------------------...اهلل سمـ قمٌوس ريض اهلل قمـفامقمٌد ,8
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 افصػحة ادوضوع

 799 ---------------------------------------.ضموسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمـفام ,9

 :79 -----------------------.................أسمق ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف-- ,:

 ;79 -------------------..............................أؿمفر مصودر شمراضمؿ اًمصحوسمي

 >79 -----------------...............................................ـمٌؼوت اًمصحوسمي

 7:0 -----------------...............................................قمٌودًمي اًمصحوسمي

 7:7 -------------------------------اًمـؿخيمقن-----------------------------

 7:4 ..................................افتعريف بطبؼة افتابعغ( 3)

 7:4 ....................................غيقمـد أهؾ اًمؾشمعريػ اًمتوسمعل 

 7:4 ....................................قمـد اعمحدصملم توسمعلشمعريػ اًم

 7:4 ------------------------------------------------ـمٌؼوت اًمتوسمعلم

 7:8 -------------------------------------------اعمًق ىؾمعقد سمـ  ,7

 ;:7 ------------------------------------قمروة سمـ اًمزسمػم---------- ,2

 >:7 ---------------------------------أسمق ؾمؾؿي سمـ قمٌداًمرمحـ----- ,7

 >:7 -------------------------------قمٌقداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌي---- ,4

 0;7 اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد-------------------------------------------- ,8

 0;7 ظمورضمي سمـ زيد---------------------------------------------- ,9

 7;7 -----------ؾمؾقؿـون سمـ يًور-------------------------------- ,:

 7;7 ------...........................أؿمفر مصودر شمراضمؿ اًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ---

 8;7 .............: افتعريف بلصحاب األمفات افتسعة وـتبفم فوحدة افسادشةا

 :;7 ..............----............................... : ترمجة اإلمام مافك بن أكس
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 افصػحة ادوضوع

 :;7 ........................................................................قتفاؾمؿف ويمـ

 :;7 ------.............................................................وٓدشمف وكشلشمف

 ;;7 ------..............................................................أؿمفر ؿمققظمف

 ;;7 ------..............................................................شمالمقذهأؿمفر 

 ;;7 --------------........................................اًمتعريػ سمؿقـمل موًمؽ

 ;;7 مؽوكي مقـمل اإلموم موًمؽ---------------------------------------

 >;7 -------------------------صحقحلم: اًمؼوئؾقن سمتؼديؿف قمغم اًم أوٓ

 0>7 -----------------------: اًمؼوئؾقن سمؿًوواة اعمقـمل ًمؾصحقحلم صموكقو

 0>7 ----......................: اًمؼوئؾقن سملن مرشمٌي اعمقـمل سمعد اًمصحقحلم صموًمثو

 0>7 -------....................................................................ممًمػوشمف

 7>7 ..............................................................................ووموشمف

 7>7 .............................................. : أمحد ابن حـبلترمجة اإلمام 

 7>7 --------..............................................................اؾمؿف ويمـقتف 

 7>7 ----------------..................................................وٓدشمف وكشلشمف

 7>7 --------.................................................شمالمقذه و أؿمفر ؿمققظمف

 2>7 --------....................................................اًمتعريػ سمؿًـد أمحد

 7>7 -------.....................................................................ممًمػوشمف

 7>7 -------.................................................قمٌودة اإلموم أمحد وورقمف

 7>7 -----..........................................................................ووموشمف

 4>7 ....................................................... : ترمجة اإلمام افدارمي
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 افصػحة ادوضوع

 4>7 ------------..........................................................اؾمؿف ويمـقتف

 4>7 ------------........................................................وٓدشمف وكشلشمف

 4>7 ------------............................................شمالمقذه و أؿمفر ؿمققظمف

 4>7 ------------................................................................ممًمػوشمف

 4>7 -------------------.................................اًمتعريػ سمًــ اًمدارمل

 8>7 ----------...................................................................ووموشمف

 8>7 ..................................................... : ترمجة اإلمام افبخاري

 8>7 -----------------.................................................اؾمؿف ويمـقتف

 9>7 -----------------...............................................وٓدشمف وكشلشمف

 9>7 ----------------.................................................أؿمفر ؿمققظمف

 :>7 -----------.......................................................أؿمفر شمالمقذه

 :>7 -----------......................................اًمتعريػ سمصحقح اًمٌخوري

 ;>7 ------------.............................................................ممًمػوشمف

 >>7 -------------.....................................................وورقمف شمفقمٌود

 200 ----..........................................................................فووموشم

 200 ....................................................... : ترمجة اإلمام مسؾم

 200 -------------......................................................اؾمؿف ويمـقتف

 200 -----...............................................................وكشلشمف وٓدشمف

 200 -----------........................................................أؿمفر ؿمققظمف

 207 -------------------..............................................أؿمفر شمالمقذه
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 افصػحة ادوضوع

 207 --------------------.................................صحقح مًؾؿاًمتعريػ سم

 202 ------------................................................................فممًمػوشم

 202 -----------...................................................................ووموشمف

 207 ........................................................ : ام أيب داوودترمجة اإلم

 207 .......................................................................اؾمؿف ويمـقتف

 207 ...................................................................وٓدشمف وكشلشمف

 207 ....................................................................ؿمققظمفأؿمفر 

 204 ....................................................................أؿمفر شمالمقذه

 204 ............................................................................ممًمػوشمف

 204 ........................................................تعريػ سمًــ أيب داووداًم

 208 -----------------وء-------------ـمؽوكي اإلموم أيب داوود قمـد اًمعؾؿ

 209 -----..........................................................................شمفوومو

 209 ........................................................ : افسمذيترمجة اإلمام 

 209 ------------..........................................................اؾمؿف ويمـقتف

 209 -----------.........................................................وٓدشمف وكشلشمف

 209 ----------..........................................................أؿمفر ؿمققظمف

 :20 ------................................................................أؿمفر شمالمقذه

 :20 ------------..............................................................ممًمػوشمف

 :20 ------------...........................................سمجومع اًمؽممذي اًمتعريػ

 ;20 -----......................................................................... شمفوومو
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 افصػحة ادوضوع

 ;20 ............................................................ : ترمجة اإلمام افـسائي

 ;20 -----.................................................................ؿف ويمـقتفاؾم

 ;20 ...................................................................وٓدشمف وكشلشمف

 >20 ----------..........................................................أؿمفر ؿمققظمف

 >20 -----................................................................ؿمفر شمالمقذهأ

 >20 ------......-...............................................................ممًمػوشمف

 >20 ----.......-----................. اًمتعريػ سمًــ اًمـًوئل اًمصغرى )اعمجتٌك(

 277 ...............................................................................فشموومو

 277 .................................................... : ترمجة اإلمام ابن ماجه

 122 ----------..........................................................اؾمؿف ويمـقتف

 122 -----------.......................................................دشمف وكشلشمفوٓ

 122 -----------........................................................أؿمفر ؿمققظمف

 121 ----------.........................................................أؿمفر شمالمقذه

 121 -----------...............................................................فممًمػوشم

 272 --------------------.................................اًمتعريػ سمًــ اسمـ موضمف

 277 ----------------------------------------ووموشمف----------------------------

 274 ----------------------------ل اًمؽتى اًمًتي------------ؾدان ممًمػٌصقرة ًم

 278 -----------------------------------------------------------ؿة افؽتابـخات

 279 -----------------------..............................اعمراضمع واعمصودر ىموئؿي

 228 --------------..........................................ومفرس حمتقيوت اًمؽتوب
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 إصدارات وحتؼقؼات افدـتور ظؾوي حامد بن صفاب افدين 

( صــػحي، 779يؼــع اًمؽتــوب ذم ):  ( صؿـــائل افرشــول1)

دراؾمي ًمشؿـوئؾ رؾُمقًمـو صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ = وهق 

ـــؿف ووضمفــف وؿمــعره وؿمــقٌف  ــو صــػوشمف وظموشم طمقــٌ شمـووًمـ

اًمؾحـقم واخلضــروات واًمػقايمـف ،  ومشقتف، ومو أيمؾـف مــ

وصمقوسمف وقمؿـومتف وظمومتف وصػي يمالمـف ووـحؽف وشمقاوـعف 

ومداقمٌتف ، إمم ؾمـالطمف ودروقمـف وضمؾًـوشمف وقمطـره وإموئـف 

ومرايمقٌف ، وومرؿمف وكعوًمف وظمػف- وهق يمتوب ضمـومع ًمؾؽتـى 

  اًمتل شمؽؾؿً قمـ اًمشؿـوئؾ اًمـٌقيي-

( 780ذم ) : يؼع هـذا اًمؽتـوب ( تاريخ اخلؾػاء افراصدين 2)

صػحي وحيتقي قمغم شمرمجي قمؾؿقي ًمؾخؾػوء اًمراؿمديـ ، ومـدة 

اخلالومي اًمراؿمدة اًمتل طمددهو اًمرؾمـقل صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف 

وؾمؾؿ، واًمتعريـػ سمشخصـقوهتؿ مـع أههـؿ وزوضمـوهتؿ ، 

وأهؿ إطمداث اًمتل طمصـؾً أصمــوء ظمالومـتفؿ- يمـام يقضمـد 

ــي  ــديـ اخلؿً ــوء اًمراؿم ــتعراض ٕوٓد اخلؾػ ــوب اؾم سموًمؽت

 ـوهتؿ ، ويمذًمؽ قمالىمي اخلؾػوء اًمراؿمديـ سمٌعضفؿ اًمٌعض-وسم

 
 : مــن افشـعر افعـريب واددرشغ واخلطباء ( زاد افدظاة3)

( صػحي ، وهـق اظمتقـور ٕضمـقد مـو ;22يؼع اًمؽتوب ذم )

ىمقؾ مـ اًمشعر اًمعريب ذم أسمقاسمف = ًمؽل يًتعلم سمف اًمـدقموة ذم 

فؿ ، دقمقهتؿ، واعمدرؾمقن ذم شمدريًفؿ ، واخلطٌوء ذم ظمطـٌ

وىمد مجعً ومقف أؿمعوًرا ًمػحـقل اًمشـعراء اجلـوهؾقلم ومــ 

 سمعدهؿ مع شمراضمؿ مـختٍمة ٕوًمئؽ اًمشعراء-
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ــول :4) ــوب ذم ) ( أزواج افرش ــع اًمؽت ــػحي ، 749يؼ ( ص

ويتـوول أزواج اًمرؾمقل صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ = سمـدًءا 

سمًقدشمـو ظمدجيي ريض اهلل قمـفو إمم ّنويي زواضموشمـف ، ويتعـرض 

ـا  ـا ، مــع ذيمــر مــؼمرات شمؾــؽ  عمفــره وؾمــٌى  زواضمــف مـــف

اًمزجيوت ورد ؿمٌف اعمًتنمىملم ذم ذًمؽ، يمـام ضمـوء ذم اًمؽتـوب 

ظمطٌي اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمٌؾ ظمدجيي وؾمـٌى 

 قمدم ىمٌقل شمؾؽ اخلطٌي-

 
 يؼـــــع اًمؽتـــــوب ذم  : ( ذح األربعـــــغ افـوويـــــة5)

وي هق ذح مًٌط ًمؽتـوب اإلمـوم اًمــق( صػحي ، و789)

اعمشفقر، وىمد وـٌطً مـتـ احلـديٌ سموحلريمـوت = ًمًـالمي 

مـع شمرمجـي ًمؾصـحويب راوي  اًمـطؼ ، وظمرضمتف خترجًيو قمؾؿقًو ،

صمؿ ذيمر ؾمٌى ورود احلديٌ قمـ رؾمـقل اهلل صـغم احلديٌ ، 

اًمػقائد اعمًـتػودة مــ  أهؿً صمؿ خلص ، اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

 اًمؽتوب ذيمر ؾمٌى ورود احلديٌ- ويؿقز -احلديٌ

 
( صػحي، 700يؼع اًمؽتوب ذم ):  مرض افرشول ووؾاته (6(

دراؾمي عمرض رؾُمقًمـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ويمقػقي وهق 

سمدايتف ، صمؿ ووموة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ، ويمقػقي 

اًمؽرام ًمذًمؽ اخلؼم ، صمؿ قمؿؾقي دمفقزه صغم   شمؾؼل اًمصحوسمي

ومـ شمقمم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ = مـ همًؾ وشمؽػلم ودومـ ، 

ذًمؽ ، صمؿ اعمراصمل اًمتل ىمقؾً ومقف ، وأصمر ووموشمف صغم اهلل قمؾقف 

 -وآًمف وؾمؾؿ قمغم اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ
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( صػحي، 7:2يؼع اًمؽتوب ذم ) ( افرشول بعد اهلجرة :7(

دراؾمي ٕطمقال رؾُمقًمـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مـذ وهق 

ريـ وإكصور ، وصقًمف إمم اعمديـي ، ويمقػقي اإلظموء سملم اعمفوضم

وسمـوء اًمـؿًجد ، وشملؾمقس اًمدوًمي اإلؾمالمقي ، وشمنميع 

إطمؽوم ، طمتك أذن اهلل ًمـٌقـف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

سموجلفود ومـخوـمٌي اًمدول اًمعظؿك ، إمم ووموشمف صغم اهلل قمؾقف 

 وآًمف وؾمؾؿ-

 
ظفود احلبقب ظبداهلل بن حسـغ بـن ضـادر إػ زوجاتـه  (8(

، وهـق  وت( صـػح;70ؼع اًمؽتوب ذم )ي :وذرياته ]حتؼقق[ 

قمٌورة قمـ قمفقد وشمقضمقفوت رائعي مـ إموم قمــٍمه احلٌقـى 

إمم   ,أطمد أقمالم طمضـرمقت  ,قمٌداهلل اسمـ طمًلم سمـ ـموهر

زوضموشمف وذريتف ، وهل وصويو ٓ شمًتغـل قمـفو يمؾ زوضمي وأم 

وسمـً ، وومقـف شمرمجـي ًمؾؿمًمـػ واؾمـعي مـع سمعـض أؿمـعوره 

 اعمشفقرة-

 
اًمؽتوب ذم يؼع :  فصحابة ل تستؾزم ضبطفمظدافة ا (9)

تخصصي ذم ـوب دراؾمي مـيعد هذا اًمؽت، و( صػحي 0;)

طمقٌ شمذيمر يمتى مصطؾح احلديٌ )قمداًمي  =قمؾقم احلديٌ 

وملطمًٌٌ  فؿمل شمذيمر مًلًمي وٌطوفؿ( ـاهلل قم اًمصحوسمي ريض

ومًلًمي اًمضٌط شمعـل : هؾ جيقز  -ْن أيمؿؾ مشقار اًمًؾػأ

أنا اًمـًقون ىمد ػل اًمؽتوب وم يًفق ويـًك؟ ًمؾصحويب أنْ 

، ويمذًمؽ كًقون صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  طمصؾ ًمؾرؾمقل

  ريض اهلل قمـفؿ-مـ اًمصحوسمي  مجؾي
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( صػحي، وومقف 704يؼع اًمؽتوب ذم ):  ددية افعروس (11)

، ومـو  ، وطمؼـقق اًمـزوضملم يمقػقي آظمتقور احلًـ ًمؾزوضمـي

اعمطفـرة ، ومـو يػعؾف اًمرضمؾ واعمرأة ًمقؾي زوموومفام وومـؼ اًمًــي 

حيتوج عمعرومتف اًمؼودملم قمغم اًمزواج مـ أمقر معوذة اًمـًوء ، 

وومقف سموب سمعـقان )مو يػعؾف اًمرضمؾ ًمقؾي زوموومف( ويمذًمؽ سمـوب 

سمعـقان )مو حيؾ ًمؾرضمؾ مـ زوضمتف( وظمـتؿ اًمؽتـوب سموًمتـٌقـف 

اعمتـزوضملم ،  ًمٌعض إظمطوء اًمشوئعي اًمتل يؼـع ومقفـو سمعـض

 ويمقػقي طمؾفو-
 

( 47يؼـع اًمؽتـوب ذم )ة افــؿبؼون باجلــة : ( افعشـر11)

دراؾمي ًمٌؼقي اًمعــنمة اًمــؿٌنميـ سموجلــي سمعـد صػحي ، وهق 

شمـووًمـو ٕرسمعي مـفؿ ذم )اخلؾػـوء اًمراؿمـدون ًمؾرؾمـقل( وىمـد 

شمـووًمـو ومقف شمرامجفؿ وومضوئؾفؿ ، مع ذيمركو ًمؼصص إؾمـالمفؿ 

ودورهؿ ذم كٍمة ديـ اهلل واجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل طمتك وومـوهتؿ 

 قان اهلل شمعومم قمؾقفؿ-رو

 
يؼع اًمؽتـوب  : ( اإلمام افشقخ ظع بن أيب بؽر افسؽران12(

شمرضمـؿي قمؾؿقـي ًمعؾـؿ مــ أقمـالم ( صػحي ، وهق 7:0ذم )

اًمًودة سمــل قمؾـقي سمحضــرمقت ، يمؿــو شمعـرض اًمؽتـوب 

ًمؽمضمـؿي ؿمققظمف وشمالمقذه وذريتف وأمـويمـ شمقاضمـدهؿ ، صمـؿ 

ًمتـدريس ومقفـو مــ قمرج قمغم زاويتف اعمشفقرة ، ومــ شمـقمم ا

ذريتف اعمٌوريمي ، صمؿ ذيمـر ممًمػوشمـف اعمخطقـمـي واًمتعريـػ هبـو 

 وسملمويمـ وضمقدهو-
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( 722ؼـع اًمؽتـوب ذم )ي ( األربعون دم األدب افـبـوي:13)

و يمؾفو طمقل أداب و كٌقيً ن طمديثً عقصػحي ، وذم اًمؽتوب أرسم

، طمقـٌ   اًمتل سمعٌ هبو رؾمـقًمـو صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ

ف سمؽممجي اًمصـحويب اًمـذي يـروي احلديٌ وأقمؼٌتُ  متـ ذيمرُت 

احلديٌ ، صمؿ ذيمر ؾمٌى ورود احلديٌ قمـ رؾمـقل اهلل صـغم 

صمؿ شمؾخـقص ٕهـؿ أداب اعمًـتػودة  ،  اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

 مـ ذًمؽ احلديٌ-

 
و ، وومقف [ صػحي>8ع ذم ]ؼياًمؽتوب  : ( ؽزوة اخلـدق14)

، وؾمـٌى يمقػقي دمؿـع إطمـزاب وشمؽـوًمٌفؿ قمـغم اعمًـؾؿلم 

شمًؿقي اًمغزوة ودواومعفو ورايوهتـو وشمورُيفـو ، ودور اعمــوومؼلم 

ومقفو وأصمرهؿ ، صمؿ ومؽرة طمػر اخلــدق ويمقػقـي شمـػقـذهو ، ومـو 

واًمرضمـول اًمـذيـ ىمػـزوا فمفر أصمـوئفـو مــ أطمـداث مفؿـي ، 

اخلـدق وشمصدي قمكم سمـ أيب ـموًمى ًمعؿرو سمـ ود طمتـك ىمتؾـف 

 -ـقده،صمؿ ومؽرة شمػؽقؽ ضمقش إطمزاب وشمليقد اهلل جل

 

( إزافــة اخلطــر ظؿــن مجــع بــغ افصــماتغ دم افـــحرض  15)

( صػحي ، ويـوىمش اعممًمـػ :28يؼع اًمؽتوب ذم ) : ]حتؼقق[

ومقف مًلًمي اجلؿع سملم اًمصالشملم ذم احلي مـ همػم قمذر مرض 

وٓ مطر وٓ ؾمػر ، ويـوىمش أدًمـي اعمًـلًمي ، مـع ذيمـره ٔراء 

جلؿــع اًمصــحوسمي ريض اهلل قمـــفؿ اًمــذيـ رووا طمــديٌ ا

ج قمـغم آراء ـواًمؼص ر، ومدى ومفؿفؿ هلذه إطموديٌ، وُيعـر 

 ومقفو- اًمػؼفوء ذم اعمًلًمي ويـؼؾ يمالمفؿ
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( ؾتح ادؾك افعع بصحة حديث باب مديـة افعؾـم ظـع 16)

( صػحي، واًمؽتـوب يـتؽؾؿ :77يؼع اًمؽتوب ذم ):  ]حتؼقق[

قمـ صحي طمديٌ )أكو مديـي اًمعؾؿ وقمكم  سموهبـو( طمقـٌ يـؼـؾ 

حقح مجؾي مـ أئؿي اًمًؾػ ًمؾحديٌ أمثول حيقك سمـ معلم شمص

وحتًلم اسمـ طمجـر   واسمـ ضمرير اًمطؼمي واحلويمؿ واًمًققـمل

يمام ُيــوىمش مــ يـذهى   اًمعًؼالين واًمًخووي واًمعالئل ًمف

 إمم احلؽؿ سمقوعف وومؼ ىمقاقمد أئؿي اجلرح واًمتعديؾ-

 
( صػحي  ;:: يؼع اًمؽتوب ذم ) افؽػاءة دم افـؽاح( 17)

مثؾ اًمديـ واجلامل = عمًوئؾ اًمتل شمذيمر ذم اًمؽػوءةوومقف ا

ع اًمؽتوب ذم مًلًمي )يمػوءة و اعمول واًمـًى ، وىمد شمقؾما

اًمـًى( عمو يدور ومقفو ِمـ ضَمَدٍل ، وكوىمش إطموديٌ 

اًمقاردة ذم اعمًلًمي سمتػصقؾ وطمؽؿ قمؾقفو ، وأصمًٌ أنا 

طمديٌ )إذا ضموءيمؿ مـ شمروقن ديـف وظمؾؼف ومزوضمقه( 

 طمديٌ وعقػ-
 

يؼع اًمؽتوب ذم  ( مؼدمة دم ظؾوم احلديث ومصطؾحه  :18)

( صػحي ، وهق مؼرر ضمومعل ًمطالب اًمدراؾموت 289)

اإلؾمالمقي سمؽؾقتل اًمؽمسمقي واًمٌـوت سمًقئقن )ضمومعي 

طميمقت( وحيتقي قمغم مجؾي مـ مٌوطمٌ قمؾؿ مصطؾح 

وء احلديٌ اًمذيـ ـختٍمة عمشوهػم قمؾؿـاحلديٌ ، وشمراضمؿ م

ف اًمؽتوب سموًمؽتى أؾمفؿقا ذم إصمراء قمؾؿ إ صمر ، يمام ُيعر 

 -اًمتًعي اًمتل شمعد أمفوت يمتى احلديٌ

 
  



  

 

  مقدمة في علوم الحديث ومصطلحه

 

 

 

          
 

          
 
243 

ي ـ19) ر  ( ;74يؼـع اًمؽتـوب ذم ) : ( اإلمام ظـع افع 

ف اًمؽتـوب سموًمُعَريِيـ اًمـذي هـق أصـغر  صػحي  وُيعر 

أوٓد اإلموم ضمعػر اًمصودق ، وهيتؿ سمدراؾمي مرويوشمف مـ 

مع اًمؽممـذي مثؾ ضمـو= اًمًـي اعمطفرة ذم أؿمفر مصـػوهتو 

ومًـد أمحد اسمـ طمـٌؾ ، وحيتـقي اًمؽتـوب قمـغم دراؾمـي 

ٕكًوب ذريي هذا اإلموم ذم اًمعـومل اإلؾمـالمل ، ومـآصمره 

 اًمعؾؿقي-
 

 ،( صـػحي789اًمؽتـوب ذم ):  ( اإلمام موشى افؽاطم21)

وهق شمعريػ سموإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ مــ ظمـالل يمتـى أهـؾ 

تـى احلـديٌ اًمًـي ، وومقف مجع مرويوت اإلموم اًمؽوفمؿ مـ يم

اعمشفقرة ، وذم اًمؽتوب مجع ٕوٓد ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمـى 

اًمــذيـ هلــؿ أصمــر واوــح ذم روايــي ؾمـــي ضمــدهؿ اعمصــطػك 

و ًمؾًــي اعمطفـرة ، يمـام قُمــل اًمؽتــوب ( راوًيـ20وقمـددهؿ )

 -سمدراؾمي أكًوب ذريي اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ ذم اًمعومل

 

ــم ن 21) ــحاق اد ــام إش ــوب ذم ): ( اإلم ــع اًمؽت ( >79يؼ

صػحي ، وهق شمرمجي قمؾؿقـي ًمإلمـوم إؾمـحوق اعمـممتـ ، أطمـد 

أوٓد ؾمقدكو ضمعػر اًمصودق وزوج اًمًقدة كػقًي اعمشفقرة ذم 

ٍم ، وذم اًمؽتـوب شمعريـػ سموًمًـقدة كػقًـي اعمتقومـوة ؾمــي ـم

هـ ،  وومقف مجع عمرويوت اعمممتـ مـ يمتى اًمًـي اعمطفـرة، ;20

ام حيتــقي ودراؾمـي ًمذريتــف ومؽـون شمقاضمــدهؿ ذم اًمعـومل ، يمــ

ختٍم ًمـٌعض ظمصقصـقوت اإلمـوم ـاًمؽتوب قمغم قمرض مـ

  قمكم سمـ أيب ـموًمى-
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و ، وومقف [ صػحي707ع ذم ]ؼياًمؽتوب  : ( ؽزوة أحد22)

اًمتعريػ سمجٌؾ أطمد وؾمٌى شمًؿقتف وومضقؾتف ، صمؿ شموريخ 

شمؾؽ اًمغزوة وؾمٌٌفو ، وذيمر اًمرايوت ًمؾػريؼلم ، ويمقػقي ًمؼوء 

ػقف اعمًؾؿلم ، ودور اجلقشون ، مع اًمؽمشمقى اعمحؽؿ ًمص

، مع مؽوكي محزة يقم أطمد  اًمرموة وأمػمهؿ ذم هذه اًمغزوة

طمتك اؾمتشفوده ، صمؿ يمقػقي حتقل كٍم اعمًؾؿلم إمم هزيؿي = 

 -سمًٌى خموًمػتفؿ ًمؾرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

 
ـ بِّه دم افؽتب افتسعة ودوره دم 23) دب بن م  ( مرويات و 

 مؼدمة دم األردن جلامعة آل )رشافة ماجستر اإلرسائقؾقات

( صػحي وحيتقي قمغم ;>2: يؼع هذا اًمؽتوب ذم )افبقت( 

ٌاف اعمتقرم  مجع مرويوت اًمتوسمعل اًمقامين اعمشفقر )وهى سمـ ُمـ

هـ ( مـ يمتى احلديٌ اعمشفقرة سموٕمفوت اًمتًع ، 774ؾمـي 

صمؿ سمقون دوره ذم روايي اإلهائقؾقوت ومدى إيامكف هبو ، مع 

 وايي اإلهائقؾقوت وذيمر أمثؾي قمغم ذًمؽ-سمقون ظمطقرة ر

 
،  [ صػحي82ع ذم ]ؼياًمؽتوب  : ( ؽزوة بـي افطؾق24)

وىموئدهؿ ، ودواومع شمؾؽ و اًمتعريػ سمٌـ اعمصطؾؼ ، وومقف

اًمغزوة ، وزواج اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سمجقيريي 

إطمدى ضمقاري سمـل اعمصطؾؼ ، وأصمر ذًمؽ اًمزواج ، صمؿ قمقدة 

 قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ إمم اعمديـي ، ومو ضمرى ذم اًمرؾمقل صغم اهلل

اًمطريؼ ًمعوئشي وطمودصمي اإلومؽ ، صمؿ اىمومي طمد اًمؼذف قمغم مـ 

  حتدث زورا قمغم قموئشي ريض اهلل قمـفو-
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[ 774ع ذم ]ؼياًمؽتوب  : صحابة دظا هلم افرشول( 25)

، وومقف شمعريػ سموًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ  صػحي

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ، اًمذيـ وموزدقمقاشمقا ب ر

وًمقس يمؾ مـ دقمو هلؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

أذيمرهؿ سمؾ أذيمر ومقف ومؼط مـ فمفرت آصمور شمؾؽ اًمدقمقة 

 اًمـٌقيي ًمؾصحوسمي ذم طمقوهتؿ-

 
 ، وومقف [ صػحي720ع ذم ]ؼياًمؽتوب  : ( ؽزوة خقز26)

ؾمقل شمورُيفو وؾمٌٌفو وقمدد ضمقش اعمًؾؿلم ، ومريمقب اًمر

صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ يقم ظمقؼم ، وىمصي مرطمى مع قمومر 

وؾمؼقط طمصقن اًمقفقد، ، حتريؿ متعي اًمـًوء و اسمـ إيمقع ،

أم  ؾُمَؾقؿ سمـً ، ودمفقز  صػقي سمـً طُمَقل سمـ أظمطىوأه 

وىمصي اًمقفقديي اًمتل اهدت ؿموة  ًمؾرؾمقل ، مؾحون صػقي

 .رةمًؿقمي ًمؾرؾمقل ، واؾمتؼٌول اًمرؾمقل ًمؾؿديـي اعمـق

 

( صػحي ، وهق 790يؼع اًمؽتوب ذم ) ( أولد افرشول :27)

دراؾمي ٕوٓد رؾُمقًمـو  صغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ وشمـوريخ 

وٓدهتؿ وزاضمفؿ ، ومصػم أوٓدهـؿ  صمـؿ شمعروـً ٕوٓد 

 اًمزهراء اًمذيـ يعدهؿ رؾمـقًمـو صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ

ورهؿ ذريـي احلًـلم سموقمتٌ أوٓده ، صمؿ شمؽؾؿً يًػًما قمـ ذريي

ثم  كرم ج وم و   ، رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف وؾمـؾؿ

 .رؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاًم وأعمام
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 :( كػث افروع بلن  افرـعـة ل تـدرك بـافرـوع ]حتؼقـق[28)

ــوب ذم ) ــع اًمؽت ــلًمي 790يؼ ــف أن مً دراك إ( صــػحي ، وومق

، اعمًـؾؿلم  سمـلماًمريمعي سموًمريمقع مع اإلموم ًمقًً حمؾ اشمػوق 

ويضعػ طمديٌ اعمًلًمي ، ويرى أنا اًمريمعي اًمتل ٓ شمؼرأ ومقفـو 

ػوحتي كوىمصي وهمـػم صـحقحي ًمؾحـديٌ اعمتـقاشمر ذم ذًمـؽ، اًم

ويميد يمالمف سمآراء قمؾامء متؼدملم يؼقًمقن سمـذًمؽ أمثـول اسمــ 

  ظمزيؿي واًمصٌغل واسمـ طمزم واًمًٌؽل واًمعراىمل وهمػمهؿ-

ت ب اجلؿقل  ظذ أدل اجلـرح وافتعـديل 29)  :]حتؼقـق[ ( افع 

( صــػحي ، وحيتــقي اًمؽتــوب قمــغم 4;2يؼــع اًمؽتــوب ذم )

مًـلًمي شمقصمقـؼ وشمضـعقػ  ذممـوىمشي أئؿي اجلـرح واًمتعـديؾ 

، ومـوعممًمػ  اًمرضمول وقمالىمي هـذه اعمًـلًمي سموًمًـؾطي واحلؽـوم

يعتى قمغم أئؿي اجلرح واًمتعـديؾ ذم شمضـعقػفؿ ٕئؿـي أهـؾ 

حٌقفؿ ، وشمــقصمقؼفؿ ٕقمــدائفؿ ، ويـــوىمش هــذه ـاًمٌقــً ومــ

 وذج-ـؼضقي سمذيمر اًمـؿاًم
 

حيتـقي ( صػحي ، و92يؼع اًمؽتوب ذم ) : ؽزوة حـغ( 31)

قمغم شمػوصقؾ همزوة طمـلم مـ طمقٌ شمورُيفو ؾمـٌى اًمتًـؿقي ، 

واًمؼٌوئؾ اعمحورسمي ومقفو ، واؾمتخالف اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمـف 

قمـغم مؽـي ، وقمـدد ضمـقش اعمًـؾؿلم عتـوب سمــ أؾمـقد وؾمؾؿ ًم

مريمـقب وش صمؼقـػ وهـقازن ، وًمعجوهبؿ سمؽثرهتؿ ، وقمدد ضمق

يقم طمـلم ، ويمقامـ صمؼقـػ  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمرؾمقل

وهقازن ، واًمًٌعي اًمذيـ صمٌتقا يقم طمـلم ، صمؿ ذيمـر أطمـداث 

 اًمغزوة وصقٓ  إمم أهى هقازن-
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 هـق يمتقــى ًمطقـػ يؼــع ذم: ( ذح مـظومـة افبقؼوكقــة 31)

اعمشفقرة  هق ذح خمتٍم عمـظقمي اًمٌقؼقكقي( صػحي ، و89)

ذم قمؾؿ مصطؾح احلـديٌ اًمـٌـقي اًمنمـيػ ، يمـون اًمـداومع 

ًمنمطمفو رؤيي ذطمفو سمشؽؾ مطقل معؼد ، وملطمًٌٌ حتٌقـى 

هذا اًمعؾؿ ًمطـالب اًمعؾـؿ اعمٌتـديئـ ، وذم مؼدمتـف شمعريـػ 

، واًمنمــح ضمــوء ؾمــفؾ اًمعٌــورة ، يػفؿــف اًمطوًمــى  سموًمـــوفمؿ 

  -اعمٌتدئ سمًفقًمي وين

( صـػحي ، 0;ع اًمؽتـوب ذم )يؼ ( افرشول ؿبل افبعثة :32)

ًمـو  صـغم اهلل قمؾقـف وآًمـف دراؾمي مًٌطي ٕطمـقال رؾُمـقوهق 

وؾمؾؿ ىمٌؾ سمعثتف = ومفـوك اًمؽثػم مـ إؿمقوء اًمتل كجفؾفو قمــ 

ىمٌـؾ سمعثتـف ، واًمتـل يؿثـؾ  طمقوشمف صغم اهلل قمؾقف وآًمـف وؾمـؾؿ

معرومتفو شمًؾقي خلقاـمر ىمؾقب يمثػم مـ اعمًـؾؿلم- وىمـد ضمـوء 

وضمـقال  ومًـتؾي معؾقموشمـف مــ اًمؽتوب قمغم ؿمؽؾ ؾمـمال 

 .يمتى اًمًـي اعمطفرة اًمصحقحي
 

ومقفـو ( صـػحي ، و7:يؼـع اًمؽتـوب ذم ) : ؽزوة ممتة( 33)

ومؼتؾ احلـورث سمــ قُمَؿـػم إزدي ريض اهلل  شمورُيفو وؾمٌٌفو

، ووداع اًمصحوسمي ًمؾجقش ، وطمريمي اجلقش يقم اجلؿعي ،  قمـف

قٌفؿ ، وضموهزيي ضمقش اًمروم ، وشمعداد ضمقش اعمًـؾؿلم وشمـرشم

وىمقودات اًمؼٌوئؾ اًمعرسمقي اعمقاًمقي ًمؾروم ، صمؿ اؾمتشفود ىمقـودات 

همزوة شمٌقك اًمثالصمـي ، وومـرار قمـدد مــ اًمصـحوسمي واؾمـتؼٌول 

صـغم  قلرؾمـاعمديـي هلؿ ، وىمقودة ظموًمد سمـ اًمقًمقد ، وشمعومؾ اًم

 ٕوٓد اًمشفداء وأههؿ- اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ
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 رصكا:ـاضب أدل ظاألمام ظبداهلل بن ظؾوي احلداد خي (34)

( صػحي ، وومقف يمقػ أنا اإلموم قمٌـداهلل 40يؼع اًمؽتوب ذم )

هـــ( ويملكــف ُيوـمــى أهــؾ 7772 تسمـــ قمؾــقي احلــداد )ا

جتؿعـو ، مثــؾ مـوداشمــف ـركو ذم شمشــخقص أمــراض مـــقمصــ

سموًمتخصص اًمعؾؿل ، وقمدم اًمتضـجر مــ اًمػؼـر، واعمــوداة 

ًمؾـًـوء دم ـموقمي اًمرضمول اعمطؾؼي سمعدم اًمتؿًح سموًمؼٌقر ، وقم

 --اًمخ-
 

 ( صػحي ;:7يؼع اًمؽتوب ذم ):  افرشول ؿبل اهلجرة (35)

دراؾمي ٕطمقال رؾُمقًمـو  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مــذ وهق 

سمعثتف إمم اهلجرة = ومو ًمؼقف اعمًـؾؿقن مــ معوكـوة ذم اًمعفـد 

اعمؽل ، طمتك أذن هلؿ اًمرؾمقل ذم اهلجـرة إمم احلٌشـي ، ومـو 

يمقـػ ومؼـد اًمرؾمـقل  اًمشـعى ًمؼقف اعمًؾؿقن مـ طمصور ذم

احلاميي سمؿقت أيب ـموًمى ، واًمدفء سمؿـقت ظمدجيـي ، طمتـك 

 أذن ًمف احلؼ شمٌورك وشمعومم ذم اهلجرة إمم يثرب-
 

( صــػحي 8:يؼــع اًمؽتــوب ذم ):   ؽــزوة ؾــتح مؽــة( 79)

ومحؾـي اًمرايـوت شموريخ وؾمـٌى شمؾـؽ اًمغـزوة  وحيتقي قمغم

 ؾـي ظُمزاقمـيىمٌقؾَي سمــل سمؽـر قمـغم ىمٌق إقموكي ىمريشٍ ، ووأًمقاّنو 

طمؾقػي اعمًؾؿلم ، وكداء اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمـف وؾمـؾؿ 

 ، وىمصـي ؿمفر اًمؼٌوئؾ اًمعرسمقي اًمتـل شمًـؽـ طمـقل اعمديــيٕ

وصـقع اًمـًوء قمــد دظمـقل اًمرؾمـقل  ، طَموـمِى سمـ أيب سَمؾَتَعي

مؽــي ، وشمؼٌقــؾ اًمرؾمــقل ًمؾحجــر ، واؾمــالم إيب ؾمــػقون ، 

ًمدموء صمالصمي ودظمقل اًمرؾمقل سمعاممي ؾمقداء ، وهدر اًمرؾمقل 

  مـ اًمذيـ يمذون اهلل ورؾمقًمف ، أظمػما كؽوح اعمتعي-
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ــوب ذم ) :( دظــاء رشــول اهلل  37) ــع اًمؽت ( صــػحي 200يؼ

حتوضمفو اعمًـؾؿ ـوحيتقي قمغم أهؿ إدقمقي اًمـٌقيي اًمثوسمتي اًمتل ي

ــي مـــ  ــي ، طمقــٌ اؾمــتخرضمً شمؾــؽ إدقمق ذم طمقوشمــف اًمققمق

قمؿــؾ هبــو  وإطموديــٌ اًمصــحقحي اًمتــلإمفــوت اًمًــً ، 

ؿلصمقرة ىمراءهتـو ـوأوقػ ًمؾؽتوب اًمًقر اًمـاًمًؾػ اًمصوًمح ، 

و مثؾ )ؾمقرة يس، وؾمقرة اًمؽفػ ، وؾمـقرة و أو أؾمٌققمقً يقمقً 

 اعمؾؽ( مع ذيمر اًمدًمقؾ-

 
( صـػحي وحيتـقي >74يؼع اًمؽتـوب ذم ) :  ؽزوة بدر( 38)

اؾمتعراض ؿمومؾ ٕطمداث شمؾؽ اًمغزوة ، وؾمٌى شمًؿقتفو قمغم 

اومـع اعمًـؾؿلم ًمؾخـروج إًمقفـو ، مـع سمقـون وشمورُيفو ، وسمقون د

طمومؾ رايي اًمػريؼلم ، ويمقػ شمؿ اًمـزال سملم اًمػريؼلم ، وـمريؼي 

شمرشمقى ضمـقش اعمًـؾؿلم ، وقمـرض مػصـؾ ٕطمـداث شمؾـؽ 

اًمغزوة ، ومصػم اًمؼتغم واجلرطمك ذم شمؾؽ اًمغزوة ، ويمقػقي ىمتؾ 

صـوديد ىمريش ، صمؿ سمشـورة اًمصـحوسمي سموًمـٍمـ ، ومؽوكـي مــ 

 ة- طمي هذه اًمغزو

 
 ( صـػحي وحيتـقي>8يؼـع اًمؽتـوب ذم ) :  ؽزوة تبوك( 39)

اًمؽتوب قمـغم ؾمـٌى شمؾـؽ اًمغـزوة وشمورُيفـو ومؽوّنـو ومحؾـي 

أًمقيتفو ، ودواومع اخلروج إًمقفو وؿمعور اعمًؾؿلم ومقفو ، وأؾمـامء 

 ،ـوومؼلم واًمؽالم قمغم اعمتخؾػلم قمـ اًمغزوة مـ اعم هذه اًمغزوة ،

ذم اًمؼرآن ، وًمؽالم قمغم مـدة صمؿ اًمؽالم قمغم اًمثالصمي اعمذيمقريـ 

اإلىمومي ذم شمٌقك ، وظمتؿً اًمغـزوة سمؼصـي أصـحوب مًـجد 

رضار ويمقػقي شملؾمقًف وممقًمف ، وطمرمي اًمصالة ومقف ، صمـؿ هـدم 

 ، وطمرمي اًمصالة ذم أي مًجد سمـل رضاًرا- ذًمؽ اعمًجد
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( 787يؼع اًمؽتـوب ذم ) :  ( اظرف أدؾك أهيا افعؾوي41)

ختٍم سملهـؾ سمقـً اًمـٌـقة شمعريـػ مــصػحي وحيتـقي قمـغم 

اعمـتًٌلم ًمإلموم قمـكم سمــ أيب ـموًمـى ريض اهلل قمــف مـع ذيمـر 

اعمعؼٌلم مـ أوٓدهؿ واعمـؼروـلم ، وأؾمـامء إه اعمتقاضمـدة 

ؾ اًمٌقً شمشـوسمف طمتـك ٓ حيـدث ًمـٌس ذم أهاًمققم وسمقـفو وسملم 

اًمـًـٌي ًمؾٌقـً اًمـٌـقي اًمطـوهر ، يمـام يقضمـد شمعريـػ مـقضمز 

 -سموٕقمالم مـفؿ

 
ؾفمام ؾقؿـا يـسـب إػ كبقــا ظؾقـه افصـماة صحقح األت( 41)

( صػحي وحيتـقي قمـغم أيمثـر 270اًمؽتوب يؼع ذم ) وافسمام :

و قمغم رؾمقًمـو صـغم اهلل قمؾقـف و مؽذوسمً و مقوققمً مـ ؾمتلم طمديثً 

وظ وقمقام اًمــوس سمقــفؿ ، قمؾـاًم سمـلنا  وآًمف وؾمؾؿ يتداوهلو اًمُققما

و معــوه سمعضفو ِمـ أىمقال سمعض اًمصـحوسمي وهمـػمهؿ  وسمعضـف

اعمشـفقر مقوـقع ، ومـٌفــو قمـغم اًمؾػـظ  صموسمً وًمؽــ اًمؾػـظ

 اًمثوسمً= ًمقؽمك اًمؾػظ اعمقوقع-
 

( 744يؼـع اًمؽتـوب ذم ) ( اخلؾػاء افراصدون فؾرشـول :42)

ــوء اًمراؿمــديـ اخلؿًــي، مــع صــػحي ، وهــق  دراؾمــي ًمؾخؾػ

اًمتعريــػ سمؿػفــقم اخلالومــي اًمراؿمــدة ومــدهتو ، ومـــ طمؽــؿ 

ي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ أمجعـلم ، اعمًؾؿلم ومقفو مـ اًمصحوسم

ذم اعمحوومظــي قمــغم ديــــو اإلؾمــالمل ، اخلؿًــي ودور اخلؾػــوء 

واًمػتقطموت اًمتل طمصؾً ذم قمفـدهؿ طمتـك وومـوهتؿ مجقًعـو ، 

قفمفقر دوًمي سمـل أمقـي وشمغقـػم احلؽـؿ ومؼتؾ اخلؾػوء اًمراؿمديـ

 مـ ظمالومي إمم مؾؽ-
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( صػحي 289: يؼع اًمؽتوب ذم )  اكتبه ديـك دم خطر( 47)

ًوئؾ اًمتل ومرىمً إمي اإلؾمالمقي ، هؿ اعممـوىمشي ٕوحيتقي قمغم 

ًمي اًمتلويؾ واًمتػقيض واًمٌدقمي ، وآطمتػول سموعمقًمد لومٌحٌ مً

ف وآًمف وؾمؾؿ ، وؾمـقي قؾقماًمـٌقي وزيورة ىمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل 

اجلفر سموًمًٌؿؾي واًمؼـقت ذم اًمػجر، يمام سمحثً مًلًمي اًمتصقف 

تػوع إطمقوء سموٕمقات وضمقاز اًمتقؾمؾ واًمذيمر اجلامقمل ، واك

 وآؾمتغوصمي هبؿ

 
: يؼع   ( أحاديث ختضقب افشعر بافسواد واحلؽم ظؾقفا44)

وأصؾف سمحٌ حمؽؿ ذم اعمجالت اًمعؾؿقي ( 704اًمؽتوب ذم )

اجلومعقي ، وكوىمش اًمؽتوب ضمقاز مًلًمي ختضقى اًمشعر 

سموًمًقاد مع ذيمر إطموديٌ اًمقاردة ذم اعمقوقع ومـ ظمضى 

ًقاد مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ ، صمؿ ذيمر سموًم

إطموديٌ اًمتل حترم اًمتخضقى سموًمًقاد وسمقون وعػفو ، 

 وقمدم ضمقار إضمٌور اعمًؾؿلم سموًمعؿؾ هبو-

 
يؼع  :  ؽزوة ذات افرؿاع وتسؿى )ؽزوة األظاجقب(( 45)

اًمؽتوب قمغم ؾمٌى شمؾؽ  ( صػحي وحيتقي90اًمؽتوب ذم )

ًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف اًمغزوة وشمورُيفو وعمـ ظمرج ا

ىمصي همقرث سمـ و وؾمؾؿ ومقفو ، وقمدد ضمقش اعمًؾؿلم ،

،  ىمصي مجؾ ضموسمر سمـ قمٌداهلل، وىمصي ومرخ اًمطوئر و،  احلورث

وًمؽثرة شمؾؽ اًمؼصص وؿمفرهتو ؾمؿقً شمؾؽ اًمغزوة سمغزوة 

إقموضمقى ، واًمؽالم قمغم ديـ واًمد ضموسمر ، واًمٌشػم اًمذي 

 ؾمؾؿ ًمؾٌشورة سموًمـٍم-أرؾمؾف اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف و
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 (دـ1381ت احلاؾظ أمحد بن افصديق افغامري )( 46)

)رؾموًمي اًمديمتقراة  وجفوده دم احلديث افؼيف وظؾومه

 (9>8): شمؼع اًمرؾموًمي ذم  (ٕردنًمػممقك سمواعمؼدمي سمجومعي ا

 شمالمقذهؿمققظمف وصػحي ، وومقفو اًمتعريػ سمـشلة اًمغامري و

وسمقون  قمؾؿ احلديٌكؼد وممًمػوشمف ، صمؿ كػصقؾ ضمفقده ذم 

قمؾؾف ، صمؿ اؾمتدرايموشمف قمغم اًمعؾامء ، وسمقوت اضمتفوداشمف ذم 

  اًمرضمول واًمتخريٍ واعمصطؾح ومشؽؾ احلديٌ-

 
إػ حمبة افرشول صذ اهلل ظؾقه وآفه ـقػقة افوصول  (47)

صػحي ، ويـتوول اًمؽتوب  (:77يؼع اًمؽتوب ذم )وشؾم : 

سمعد شمعريػ اعمحٌي ذم اًمؾغي وآصالح وسمقون أكقاقمفو ، أدًمي 

، صمؿ مظوهر  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿل وضمقب حمٌي اًمرؾمق

صغم اهلل قمؾقف حمٌف اًمصحوسمف ًمف ، صمؿ اؾمتعراض ًمـتوئٍ حمٌتف 

، وسمقوت صمؿرات اعمحٌي ، وظمتؿ اًمؽتوب سمؿحٌي  وآًمف وؾمؾؿ

 -صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاجلامدات واحلققاكوت ًمؾرؾمقل 

 
 

 


